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Daftar Isi

SUSUNAN REDAKSI
SINAR AGUNG

GununG Agung yang 
selama ini menjadi 
ikon Karangasem baik 

sekala maupun niskala tiba 
- tiba menakutkan. Betapa 
tidak ancaman erupsi yang 
bakal terjadi sudah ditandai 
sejak September lalu, kini 
sudah kembali memasuki fase 
sangat berbahaya  yakni level 
IV status  Awas. Kondisi ini 
sempat membuat kepanikan 
warga msyarakat dan 
mengganggu perekonomian.

Berbagai upaya telah 
dilakakuan oleh Bupati  I 
Gusti Ayu Mas Sumatri dan 
Wakil Bupati I Wayan Artha 
Dipa untuk masyarakat 
Karangasem dalam 
menanggulangi pengungsian 
dan menyiapkan keperluan 
logistik, serta memulihkan 
perekonomian masyarakat 
dan pemerintahan harus tetap 
berjalan.

Tentu momen tersebut 
Sinar Agung menjadikan 
konten utama dalam rubrik 
”Laporan utama”  diantaranya 
upaya Pemerintah Hadapi 
Erupsi Gunung Agung. Juga 
di rubrik ”Warta” mewartakan  
berbagai liputan kegiatan 
prestasi Pemkab Karangasem.

Rubrik-rubrik lainnya tak 
kalah menariknya diantaranya 
beberapa prestasi di raih Kab. 
Karangasem dalam situasi 
kritis. 

Meski majalah informasi 
pembangunan pemerintah, 
tetapi tetap menyuguhkan 
tulisan-tulisan informasi 
hiburan yang konsturktif 
edukatif. 

          
Amlapura, Desember 2017
Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

Ir. Pande Komang Ardita, M.M
nIP. 19580808 198403 1 018
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BuPATI Karangasem IGA Mas 
Sumatri didamping Asisten III 
Setda I Wayan Purna, Kadis 

PuPR Ketut Sedana Merta, Kadis 
Sosial Puspa Kumari, Kalakas BPBD 
Ida Ketut Arimbawa, Kabag Humas-
Protokol serta Camat Kubu Suartana 
turun langsung pantau lima titik alur 
sungai yang telah diusulkan ke Ba-
lai Wilayah Sungai Bali - Penida 
setelah ditetapkan status awas 
(level IV) oleh Badan Vulkanologi. 
Kelima alur sungai itu berada di 
wilayah Kecamatan Kubu yakni 
Tukad Baturiti dan Tukad Abu di 
Desa Tulamben, Tukad Tulamben 
di Desa Tulamben, Tukad nusu di 

Desa Sukadana dan Tukad Daye di 
Desa Tianyar Timur, Selasa (17/10).

Disela pantauan Bupati Mas 
Sumatri menyampaikan maksud diu-
sulkannya alur sungai di beberapa 
wilayah di Karangasem untuk dinor-
malisasi adalah untuk mengantisipasi 
akan adanya bencana erupsi Gunung 
Agung serta untuk menjaga keamanan 
dan keselamatan serta meminimalisir 
korban harta benda bagi masyarakat.

“Pemkab.Karangasem akan terus 
berupaya untuk mencari strategi 
dalam mengantisipasi bencana erupsi 
Gunung Agung salah satunya melalui 
upaya menormalisasi alur sungai den-
gan lebar max 60 meter agar fungsi 

sungai kembali normal dan airnya bisa 
cepat sampai ke laut.”ucapnya

“Atas usul tersebut, Balai Wilayah 
Sungai dengan pertimbangan pri-
oritas baru melakukan upaya normal-
isasi alur sungai di wilayah Kec. Ka-
rangasem di Desa Jasri. Dan atas 
usul tersebut pula, kami berharap 
agar Balai juga membantu menormal-
isasi alur sungai yang lainnya yang 
ada di wilayah Karangasem yang 
merupakan alur sungai jalan lahar 
berdasarkan pengalaman bencana 
erupsi gunung agung pada tahun 
1963 lalu,”pungkasnya (Humas 
Protokol Setda Kab. Karangasem).7 
I Nyoman Wage

BUPATI MAS SUMATRI 
PANTAU LIMA TITIK ALUR 
SUNGAI DI KUBU

Laporan utama
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Laporan utama

Dua Tahun kepemimpinan Masdipa

NAWA SATYA DHARMA DIBALIK 
BAYANG BAYANG BENCANA
DuA tahun masa kepemimpinan 

Masdipa tanpa dinyana dan di-
duga dihadang badai bencana. 

Gunung agung yang menjadi ikon 
spiritual Karangasem  bahkan di Bali 
tiba – tiba murka mengancam erupsi 
dan menabar ribuan pengungsi yang 
hingga kini menjadi menu  PR utama 
Bupati Mas Sumatri dan Wabup Arta-
dipa. Betapa tidak, harapan bisa mulus 
mengemban amanat 5 tahun men-
jalani kepemimpinan, ternyata harus 
terhenyak oleh realita bencana tahun 
1963 saat ini terulang. Peristiwa alam 
yang nyaris membuat lumpuh total 
daerah ujung timur Bali, kini benar-
benar menjadi kenyataan. 

Menyadari ancaman berat dampak 
erupsi Gunung Agung Bupati perem-
puan pertama kali di bumi lahar ini, tak 
gentar menyeraj begitu saja. Berbagai 
manuver kebijakan digelindingkan un-
tuk menahan hempasan gelombang 
pasang efek penderitaan bencana 
alam yang begitu mengkawatirkan.  
Langkah menggenjot kinerja dari 
benar-benar hendak diwujudkan 

pasangan  Masdipa. Betapa tidak,  
komitmennya untuk tidak menyerah 
berjuang mempertahankan kemam-
puan menata pemerintahan, mer-
enda program pembangunan maupun 
membina masyarakat   sungguh-
sungguh menjadi obsesinya. 

  Roda Visi Misi Masdipa yang 
sudah menjadi dokumen Pemkab. 
Karangasem benar-benar terus di-
matangkan di etape II / tahun kedua.  
Image sukses di tahun pertama 
diakhir tahun nanti akan tercer-
min dari kemampuan daya serap 
pembangunan terhadap APBD dan 
sejumlah program berskala besar 
dalam APBD 2017 bakal terlihat 
pencapaiannya.  Visi: “Karangasem 
Cerdas, Bersih Dan Bermartabat 
Berlandaskan Tri Hita Karana”, benar-
benar dibawah bayang bayang 
bencana. Bisa dibayangkan den-
gan pendapatan daerah yang kian 
terpuruk pengelolaan APBD yang 
tersendat dan ekonomi daerah dan 
masyarakat yang melorot menjadi 
indikator bahwa di tahun kedua 

kepemimpinan Masdipa benar-benar 
diuji berat.

Misi strategis 
Enam butir misi penjabaran visi 

yang terangkum dalam 6 item langkah 
strategis  yakni: Pertama, Membentuk 
sumber daya manusia yang cerdas, 
sehat, bermartabat dan unggul melalui 
pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) 
tahun dan pelayanan kesehatan yang 
terjangkau, murah, ramah dan pari-
purna. Kedua, Mewujudkan kultur ma-
syarakat dan tatakelola pemerintahan 
yang berkarakter melayani, bebas dari 
praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan 
budaya suap. Ketiga. Menurunkan 
angka kemiskinan dengan menitik 
beratkan pada penyiapan lapangan 
kerja, pengembangan sector ekonomi 
kerakyatan berbasis pertanian dalam 
arti luas, usaha kecil dan menengah. 
Ke empat, Meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraan masyarakat dengan 
menitik beratkan pada program per-
luasan kesempatan kerja, pariwisata 
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kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwa-
wasan lingkungan. Kelima, Membangun infrastruktur 
wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna 
serta mengembangkan Wilayah Berbasis Potensi 
Lokal Perdesaan dan Keenam, Mengembangkan 
perikehidupan rakyat yang religius, toleran, berkara-
kter dan bermartabat melalui peningkatan program 
pembangunan di bidang keagamaan, social budaya, 
politik dan kesejahteraan sosial. Ke enam misi terse-
but dalam 2 tahun masih harus digenjot lebih keras 
untuk mewujudkan esensi nawa satya dharma yang 
sesungguhnya yakni membawa peningkatan taraf 
kesejahteraan bagi masyarakat Karangasem. 

Program Unggulan
Sementara dalam menjalankan  6 misi tersebut 

dijabarkan kedalam  9 program  unggulan untuk 
menggarap potensi Kabupaten Karangasem dalam 
mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat yakni: 
Pertama, Kesetaraan masyarakat dalam mem-
peroleh pendidikan formal dan informal jenjang 
usia dini, SD dan SMP sederajat secara gratis 
utamanya bagi masyarakat miskin melalui Kartu 
Karangasem Cerdas. Kedua, Perluasan jangkauan, 
ketersediaan, dan kemudahan layanan kesehatan, 
khususnya pelayanan kesehatan di puskesmas 
dan rumah sakit kelas III secara gratis (termasuk 
pemberian makan gratis bagi 1 orang penunggu 
pasien) utamanya bagi masyarakat miskin melalui 
Kartu Karangasem Sehat. Ketiga, Mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (bebas 
dari KKn) serta berkarakter “melayani” melalui 
peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan 
Aparatur Sipil negara (PnS, Guru, dan Aparatur 
Sipil lainnya). Keempat, Peningkatan pelayanan 
perijinan terutama untuk usaha Mikro Kecil melalui 
program pelayanan “Goes to Banjar”.

Keunggulan program lainnya antara lain, Kelima, 
Penanganan kemiskinan perdesaan dan perkotaan 
dengan menciptakan Lapangan Kerja Baru melalui 
Gerakan Wirausaha Muda Karangasem dan Desa-
preneur. Keenam, mewujudkan kedaulatan pangan di 
Kabupaten Karangasem melalui pemanfaatan lahan 
– lahan kritis dengan Teknologi Tepat Guna (TTG). 
Ketujuh, peningkatan pelayanan dan prasarana 
perdagangan, terutama penguatan peran sentral 
pasar tradisional melalui perbaikan 16 pasar tradi-
tional secara bertahap selama 5 tahun. Kedelapan, 
meningkatkan kualitas dan menumbuhkan destinasi 
pariwisata baru di Kabupaten Karangasem melalui 
pengembangan pariwisata spiritual yang berbasis 
Desa Adat  (kearifan lokal) dan Kesembilan, Pemban-
gunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana 
infrastruktur utamanya jalan dan pemenuhan penye-
diaan layanan air bersih di daerah-daerah terisolir 
melalui pembangunan cubang secara merata dan 
berkesinambungan selama 5 (lima) tahun. 

Jika ditelisik target sasaran yang dapat dicapai di-
tahun kedua kepemimpinan Masdipa sudah nampak 
trek yang jelas namun secara makro perubahan di-
dalam eksekusi program didalam pelaksanaan APBD 
mengalami hambatan serius saat memasuki Triwulan 
III dan Triwulan IV dimana sejak 22 September Gu-
nung Agung dinyatakan status awas. Dampaknya 
sudah bisa dirasakan hingga kini problema begitu 
menganga khususnya menyangkut masalah kepen-
gungsian yang menuntut jaminan pelayanan dasar, 
kinerja pendapatan daerah yang anjlog dan sosial 
ekonomi regional yang juga turu jeblog ditandai kian 
merosotnya dunia pariwisata yang menjadi backbone 
ekonomi daerah. 7 I Nyoman Wage

EKSEKUSI
TARGET 

DI TAHUN 
KE DUA

TARGET-target pembangunan di tahun kedua 
yang tercermin dalam APBD tahun 2017 
merupakan  gebrakan untuk sesegara mungkin 

mengimplementasikan Visi-Misi Masdipa, Bupati 
Sumatri dan Wabup Artadipa tak hendak lamban 
dalam mengesekusi target.  Instruksipun digulirkan 
untuk percepatan pencapaian target nawa satya 
dharma yang sudah terjabar dari RPJM sehingga visi 
misi Masdipa mewarnai pembangunan daerah sejak 
tahun pertama. Gerak cepat pengambilan keputu-
san untuk melangkah, diharapkan bisa mengejar 
ketertinggalan dua tahun perjalanan  memimpin 
Karangasem melampaui 2 etape anggaran yakni 
tahun  tahun 2016 dan tahun 2017.

Sinergi antara nawa Satya Dharma (nSD) dengan 
APBD 2017 yang sudah berjalan, dilakukan mixing 
keterkaitan untuk mewujudkan sasaran tahunan 
yang ditetapkan. Adapun penjabaran visi misi 
kedalam kebijakan dan program antara lain,  Misi 
Pertama Bidang Pendidikan dan Kesehatan terdiri 
dari 2 Kebijakan dan 9 Program, salah satu pro-
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Laporan utama

gramnya yaitu pengentasan buta 
huruf  dan wajib belajar 9 (sembi-
lan) tahun melalui pemberdayaan 
dan kerjasama dengan lembaga 
pendidikan negeri maupun swasta. 
Pada misi Kedua Bidang Tata Ke-
lola Pemerintahan terdiri dari 2 
Kebijakan dan 8 Program, salah 
satu Programnya yaitu Penera-
pan sistem pengendalian dan 
pengawasan terhadap aparatur 
sipil negara untuk membangun 
perilaku/budaya kerja melayani, 
transparan, bersih dan tidak ko-
rupsi.

Sementara pada Misi Ketiga 
Bidang Kemiskinan, Perekono-
mian dan Pertanian terdiri dari 4 
Kebijakan dan 18 Program salah 
satu programnya yaitu Pemenuhan 
kebutuhan pokok bagi keluarga 
miskin, terutama pangan, layanan 
kesehatan, pendidikan dan pe-
nyediaan rumah layak huni. Misi 
Keempat Bidang Kesejahteraan, 
Pariwisata, Investasi  dan Lingkun-
gan terdiri dari 3 Kebijakan dan 8 
Program, salah satu programnya 
adalah Pengembangan pariwisata 
spiritual yang berbasis Desa Adat.

Sedangkan Misi Kelima Bidang 
Infrastruktur terdiri dari 4 Kebi-
jakan dan 8 Program, salah satu 
programnya yaitu Pembangunan 

sarana dan prasarana infrastruktur 
jalan, jembatan, air bersih, Misi 
Keenam Bidang Agama, Sosial 
Budaya, Politik dan Kesejahteraan 
Sosial terdiri dari 4 Kebijakan dan 
18 Program, salah satu Program-
nya adalah Peningkatan kualitas 
generasi muda melalui berbagai 
kegiatan kreatif yang mampu me-
ningkatkan kualitas kebangsaan, 
keterampilan, sikap peduli dan 
pengetahuan generasi muda.

Mengutamakan Pelayanan 
Dasar

Pelayanan dasar merupakan 
strategi utama target implemen-
tasi visi misi yang harus dapat 
diwujudkan. untuk itu  disusun 
grand design sektorial dalam 
mewujudkan konsep tersebut 
mela lu i  ska la  pr ior i tas  yang 
memadai. Di bidang pendidikan 
di fokuskan pada upaya pen-
gentasan buta huruf  dan wajib 
belajar 9  tahun melalui pember-
dayaan dan kerjasama dengan 
Lembaga Pendidikan negeri mau-
pun Swasta. Sedangkan dibidang 
Kesehatan dititikberatkan pada  
kesiapan infrastruktur dan action 
pelayanan di tempat – tempat 
pelayanan utama seperti rumah 

sakit dan puskesmas dan  Pen-
gobatan gratis bagi masyarakat 
yang jauh dari Pusat Pelayanan 
Kesehatan.

Di sektor Pekerjaan umum  & 
Tata Ruang diarahkan pada aspek  
Peningkatan Infrastruktur jalan 
Pembangunan Cubang Komunal 
dalam bentuk Tower Air, Har-
monisasi RTRW  sesuai dengan 
dinamika Pembangunan, Peren-
canaan Penataan Exs Galian C 
khususnya bagi lahan-lahan  yang 
sudah ditinggalkan dan lingkun-
gannya hancur.

untuk sektor Perumahan rakyat 
& Kawasan permukiman ditarget-
kan pada bidang  Pembangunan 
Bedah Rumah yang Tidak Layak 
Huni ,  Bantuan St imulan Pe -
rumahan Swadaya. untuk sektor 
Ketentraman, Ketertiban umum, 
dan Perlindungan Masyarakat 
difokuskan pada  Pamberdayan 
masyarakat untuk menjaga ket-
ertiban dan keamanan berbasis 
kearifan lokal (Pecalang dan Lin-
mas) Advokasi dan pendidikan 
politik masyarakat. Semenatara 
dibidang sosial diarahkan pen-
ingkatan kualitas pelayanan kes-
ehatan dan kesejahteraan kepada 
fakir miskin, anak terlantar, dan 
kaum lansia. 7 I Nyoman Wage
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MEMASuKI tahun kedua  kepe-
mimpinan duet I Gusti Ayu 
Mas Sumatri dengn I Way-

an Artha Dipa, sungguh-sungguh 
mendapatkan ujian tak ringan selain 
efek bencana yang menghadirkan 
kelesuan juga berbagai target pen-
capaian pembangunan mengalami 
stagnan. 

Bupati Mas Sumatri sendiri men-
gakui, beratnya ujian Karangasem 
menghadapi bencana Gunung Agung 
disatu sisi, sedangkan disisi lain ke-
mampuan Karangasem masih belum 
kuat untuk bisa mandiri menghadapi 
cobaan tersebut. Tidak berdalih na-
mun kekuatan kerjasama dan ko-
laborasi dalam menghadapi semua 
itu terus diperjuangkan bersama 
Pemprop Bali, Pemerintah Pusat dan 
Pempkab. Pemkot se Bali.

Sementara Wakil Bupati I Wayan 
Artha Dipa,SH,MH menegaskan, 
kendati dibawah ancaman bencana 
Pemkab karangasem tidak boleh 
pesimis dan menyerah tetapi harus 
survival dan berjuang terus demi 
masyarakat Karangasem yang lebih 
baik. Jika bencana alam datang 
semua itu tanggung jawab bukan 
hanya Pemkab Karangasem sendiri 
tetapi juga semua pihak dari pusat 
sampai ke daerah dan seluruh 

lapisan masyarakat stakeholder dan 
elemen masyarakat harus bertindak 
sesuai kemampuan dan kewenan-
gannya. 

Kendati proses APBD 2017 men-
galami krisis dalam pelaksanaan, 
namun dalam pelaksanaan  setengah 
lebih perjalanan tahun kedua kepe-
mimpinannya, Bupati Mas Sumatri 
dan Wabup Artha Dipa tak hendak 
larut dalam kesedihan. Tahun kedua 
adalah murni hasil karya Masdipa 
sebagai upaya mewujudkan janji 
nawa Satya Dharma. Jika tahun kedua 
gagal, banyak masalah dan tidak sig-
nifikan out put ataupun out comenya 
bagi masyarakat maka branded nya, 
kepemimpinan bakal ternoda. Bahkan 
lebih dekat lagi dalam tempo satu 
tahun kedepan  yang dikenal pop-
uler dengan sebutan masa produktif 
kepemimpinan daerah baru  sebagai 
intensif  leadership mewujudkan janji-
janji pada masa kampanye.

Agenda Program tahun kedua  
yang berbasis Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) setiap OPD ditata se-
cara cepat untuk bisa mencapai hasil 
maksimal. Pola tersebut merupakan 
suatu metode untuk menggenjot 
apresiasi OPD terhadap agenda Visi-
Misi Masdipa yang dicanangkan dan 
menjadi target  Visi Misi Pemerintah 

Kabupaten Karangasem.  
Selain misi dalam bentuk pro-

gram dan kegiatan sektorial, Mas-
dipa juga menggebrak bidang per-
tanian dengan menggelar Festival 
subak yang memberi nilai multi 
player efekct bagi petani.  Disamping 
itu stimulasi program tahun kedua  
sudah terbukti memberi motivasi 
memberi inspirasi bagi seluruh jaja-
ran birokrasi di Kabupaten Karangas-
em untuk menggeliat  menggenjot 
kinerjanya sehingga mencapai hasil 
lebih maksimal, sesuai kebutuhan 
dan  tuntutan masyarakat.

Wabup Artha Dipa mengatakan, 
meningkatkan kinerja melalui kedi-
siplinan merupakan kesadaran dan 
kesediaan seseorang mentaati semua 
peraturan dan norma-norma sosial 
yang berlaku. Kedisiplinan harus 
ditegakkan dalam suatu unit kerja. 
Tanpa dukungan disiplin ASn yang 
baik, sulit bagi SKPD untuk mewu-
judkan tujuannya. Jadi, tingkatkanlah 
kedisiplinan dan kinerja, bekerjalah 
dengan jujur, jujur pada diri sendiri, 
pada orang tua dan jujur pada ling-
kungan, ujarnya.  Dengan kejujuran 
maka kita bermartabat, cerdas dan 
bersih berlandaskan Tri Hita Karana. 
Itu pula kunci sukses keberhasilan,” 
imbuhnya. 7 I Nyoman Wage

HARU BIRU KINERJA DI EPISODE II
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Laporan utama

MESKI Karangasem ada dalam 
bayang bayang kelesuan 
pariwisata akibat ancaman 

erupsi Gunung Agung tak menyurut-
kan langkah Pemkab Karangasem 
senantiasa berinovasi menggugah 
celah baru dalam mendorong laju 
sektor kepariwisataan. Selain dikenal 
memiliki budaya unik dan khas serta 
segudang DOTW, Karangasem juga 
memiliki potensi Desa Wisata yang 
tidak kalah memendam daya tarik. 
Betapa tidak sejumlah desa seperti 
Tenganan Pageringsingan, terbukti 
mampu menyedot wisatawan manca 
negara dengan keunikan tradisi yang 
dimiliki. 

Terkait tujuan tersebut Wakil Bu-
pati Karangasem I Wayan Artha Dipa 
belum lama ini membuka Seminar 
Penyusunan Kajian Pengembangan 
Desa Wisata dan Kajian Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisa-
taan Kab. Karangasem dengan 
narasumber dari unsur Fakultas 
Pariwisata univ.udayana Bapak I 
nyoman Sukma Arida dan Ibu Putri 
Sanjiwani. Seminar yang berupaya 
untuk mempersiapkan akan kema-
juan pariwisata Karangasem dimasa 
datang serta agar mampu menjawab 
tantangan dalam pengembangan 
kepariwisataan melalui konsep yang 

jelas dan terarah, bertempat di Wan-
tilan Kantor Bupati.

Kegiatan yang difasilitasi Dinas 
Pariwisata bekerjasama dengan Tim 
Pengkaji dari Fakultas Pariwisata univ. 
udayana dihadiri pula Kepala OPD 
dan CAmat se-Kab.Karangasem, Tim 
Ahli Bupati, Ketua Asita dan HPI Bali, 
Ketua MMDP dan PHDI Kab.Karangas-
em, Ketua PHRI, IHGMA, Gahawisri 
Kab.Karangasem, CI Indonesia, Tim 
Peneliti, Lurah Subagan, para Perbekel 
(nongan, Tenganan dan Sibetan, 
Bendesa Pakraman ( Jasri, Tenganan, 
nongan dan Sibetan) dan Para Pelaku 
Pariwisata (Desa Wisata dan Pengelola 
Obyek Wisata).

Wabup Artha Dipa dalam pa-
parannya menyampaikan, Kab. 
Karangasem sebagai daerah tujuan 
wisata dengan beragam warisan 
budaya yang ada, memiliki tantan-
gan besar dalam mempertahankan 
konsep pariwisata budaya yang ber-
landaskan Agama Hindu,”Kekuatan 
seni budaya dan adat istiadat serta 
aktifitas spiritual yang melekat dalam 
kehidupan masyarakat Karangasem 
menjadi modal utama dalam men-
jaga keberlanjutan pariwisata di 
Karangasem,”ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Artha Dipa 
menyampaikan, selama ini  ke-

bijakan ataupun fokus pengem-
bangan pariwisata secara umum 
cenderung menitik beratkan pada 
nilai kuantitas yang berimplikasi 
pada pertumbuhan ekonomi se-
mata, seperti peningkatan jumlah 
kunjungan wisatawan,”Akan tetapi, 
ada hal lain yang harus menjadi 
pertimbangan juga yakni bahwa 
tidak selamanya peningkatan jum-
lah kunjungan wisatawan akan 
berdampak positif terhadap kondisi 
destinasi wisata yang ada tanpa 
memperhatikan daya dukung dalam 
upaya pengembangan pariwisata 
yang berkualitas,”paparnya.

Dalam kesempatan itu Wabup 
Artha Dipa menyambut gembira 
atas terselenggaranya seminar 
ini,”Karena merupakan upaya pemer-
intah untuk mempersiapkan diri bagi 
kemajuan pariwisata dimasa datang 
agar mampu menjawab tantangan 
dalam pengembangan kepariwisa-
taan di Kab. Karangasem,”katanya.

Tambah Artha Dipa, Penyusu-
nan Kajian melalui Penelitian yang 
dilaksanakan Fak Pariwisata univ.
udayana tentu menjadi salah satu 
langkah untuk melahirkan kon-
sep dan pedoman bagi pemangku 
kepentingan dibidang pariwisata 
dimasa-masa mendatang,,”Hasil 
kajian sebagai dasar lahirnya Ran 
Perda tentang desa wisata dan 
rancangan Perda tentang Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan, 
tentunya sudah ditunggu-tunggu 
dan akan menjadi payung hukum 
dan pedoman dalam memajukan dan 
mengembangkan kepariwisataan di 
Karangasem,”pungkasnya.

Kadis Pariwisata Karangasem I 
Wayan Astika dalam laporannya me-
nyampaikan, kegiatan ini diharapkan 
mampu mengidentifikasi potensi 
desa wisata sebagai daya tarik wisata 
serta menganalisis kekuatan serta 
kelemahan, peluang dan tantan-
gan juga apa ancamanya sehingga 
dapat dirumuskan strategi pengem-
bangannya kedepan sebagai daya 
tarik pariwisata alternatif dan kon-
sep pembangunan kepariwisataan 
berkelanjutan di Kab.Karangasem.

“Hasil kajian ini diharapkan dapat 
menjadi rujukan atau sebagai dasar/
bahan pertimbangan dalam menetap-
kan kebijakan dan pengambilan kepu-
tusan terkait dengan pengembangan 
desa wisata serta dapat tersusunnya 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Desa Wisata karena, sesuai amanat 
uu, bahwa jika akan menetapkan 
Ran Perda, perlu diawali dengan lang-
kah kajian secara Akademis,”ucapnya. 
7 I Nyoman Wage

ANTISIPASI KELESUAN, 
BIDIK DESA WISATA

Rumah Pohon Desa Batu Dawa Karangasem, Bali
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Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri bersama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 
Indonesia melakukan Penandatanganan nota Kesepahaman/Memorandum of 
understanding (Mou) Bekraf tentang Pengembangan dan Fasilitasi Ekonomi 
Kreatif bertempat di Gedung Bali nusa Convention Center (BnDCC), Rabu (8/11).

GANDENG BEKRAF 
TUMBUHKAN 

EKONOMI KREATIF

SEBAGAI upaya menumbuh-
kan perekonomian daerah 
Bupati Mas Sumatri jeli me-

lihat peluang dengan mengagen-
dakan kerjasama dengan Badan 
Ekonomi Kreatif Indonesia, dengan 
harapan dapat limpahan program 
dari pusat ke Karangasem sehingga 
mampu memberi kontribusi pen-
ingkatan ekonomi daerah.

usai menghadiri AdAsia Bali 
2017 di Gedung BnDCC nusa 
Dua Bali, Bupati Karangasem IGA 
Mas Sumatri bersama Badan Eko-
nomi Kreatif (Bekraf) Indonesia 
melakukan Penandatanganan nota 
Kesepahaman/Memorandum of 
understanding (Mou) Bekraf ten-
tang Pengembangan dan Fasilitasi 
Ekonomi Kreatif bertempat di Ge-
dung Bali nusa Convention Center 
(BnDCC), Rabu (8/11) kemarin.

Hadir memberikan paraf pada 
Mou tersebut, Deputi Hubungan 
Antar Lembaga dan Wilayah Bekraf 
(Deputi VI) Endah Wahyu Sulistianti 
didampingi Direktur Hubungan An-
tar Lembaga Dalam negeri Bekraf, 
Hassan Abuci, Tim Ahli Bupati Ida 
Bagus Gunartawa, Kadis Perindus-
trian dan Perdagangan Karangasem 
I Gusti Suarta dan Kepala Bagian 
Ekonomi Setda Adi Susila. Pen-
andatangan disaksikan Anggota 

Komisi X DPR RI Bidang Pendidi-
kan, Kebudayaan, Pariwisata, Eko-
nomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 
Bapak Putu Supadma Rudana.

usai penandatangan Mou, Bu-
pati Mas Sumatri mengatakan,”nota 
Kesepahaman (Mou) itu berisi ter-
kait tujuan dari kesepakatan kedua 
belah pihak dalam pengembangan 
potensi ekonomi kreatif (Ekraf). 
Kabupaten Karangasem selama ini 
dikenal sebagai daerah penghasil 
pertambangan batuan, mineral 
bukan logam (galian c) disamp-
ing masyarakatnya lebih banyak 
tergantung pada sektor pertanian, 
peternakan, kerajinan, perkebunan 
serta nelayan. Dan salah satu po-
tensi lain yang masih dikembang-
kan yaitu Ekonomi Kreatif berbasis 
kekayaan alam dan intelektual 
kekayaan alam masyarakat Karan-
gasem dengan menitik beratkan 
pada pembangunan dari sektor 
bawah dari desa, one village one 
product ,’katanya.

“Mou antara Pemkab. Karan-
gasem bersama Bekraf diharapkan 
nantinya menjadi solusi untuk ber-
sama-sama mengatasi permasala-
han dalam menggali dan mengem-
bangkan ekonomi kreatif. Banyak 
sekali yang bisa dikembangkan, 
prospek kita cukup luas, nanti kita 

harapkan bisa mengakselerasi 
pertumbuhan industri kreatif yang 
nantinya bisa memajukan serta 
menumbuhkembangkan pereko-
nomian masyarakat Kab. Karan-
gasem. Seperti misalnya dalam hal 
pengembangan Destination Brand-
ing yaitu, pengembangan potensi 
sumber daya unggulan daerah 
yang berbasis ekonomi kreatif 
terutama yang ada didalam 16 sub 
sektor seperti, kerajinan, kuliner, 
fashion dll, serta yang terpenting 
dengan adanya Mou ini diharapkan 
kerjasama pengembangan ekono-
mi kreatif menjadi lebih maksimal 
dan berkelanjutan,”pungkas Mas 
Sumatri

Dalam kesempatan itu, Komisi 
X DPR RI Bapak Rudana dalam 
paparannya mengatakan, bahwa 
bagaimana peran Badan Kreatif 
agar berfungsi maksimal terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan juga 
dalam membantu penggeliatan 
ekonomi pemerintahan daerah.

Dikatakan, menjadi hal sangat 
penting bahwa Kabupaten Ka-
rangasem memiliki potensi yang 
sangat besar, garis pantai nomor 
dua terpanjang yaitu sejauh 87 
Km. Disamping itu, bila seseorang 
yang senang melakukan perjala-
nan spiritual harus datang dulu ke 
“Mother Tample of Bali” yakni di 
Pura Besakih Karangasem, untuk 
mendapatkan berkat, kedamaian 
untuk dia bergerak dimanapun dia 
berada diseluruh Indonesia, kalau 
saya katakan rumah kita semua 
“Spiritual Home kita” adalah di 
Kabupaten Karangasem,”paparnya.

Akhir paparan, Rudana me-
nyampaikan ucapan selamat atas 
terjalinnya Mou antara Pemkab. 
Karangasem bersama Bekraf. 

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 
mendorong inovasi dan kreativitas 
melalui pendampingan dari Perusa-
haan Modal Ventura (PMV) maupun 
bagi pengusaha rintisan (startup) 
yang berhasil memberikan dampak 
positif secara langsung kepada 
usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(uMKM) melalui inovasinya. 

Di sisi lain, terdapat kecender-
ungan daya beli yang menurun di 
beberapa sector hal ini merupakan 
indikasi yang harus diantisipasi 
oleh pelaku usaha untuk dapat 
bertahan dan sustainable dengan 
terus memberikan inovasi kepada 
konsumen. Sinergi antara Bekraf 
dan Pemkab Karangasem meru-
pakan wujud dukungan dan komit-
men instansi pemerintah untuk 
mendorong pertumbuhan uMKM 
dan Startup agar berinovasi secara 
kontinyu. 7 I Nyoman Wage
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Laporan utama

GununG Agung yang selama 
ini menjadi ikon Karangasem 
baik sekala maupun niskala 

tiba - tiba menakutkan. Betapa tidak 
ancaman erupsi yang bakal terjadi 
sudah ditandai sejak September lalu, 
kini sudah kembali memasuki fase 
sangat berbahaya  yakni level IV status  
Awas. BVMBG siang malam tanpa 
henti bekerja untuk memantau se-
gala gerap aktifitas yang terjadi pada  
Gunung yang disucikan umat Hindhu 
di Bali dan menjadi pusat peradaban 
masyarakat Bali dengan beragam 
ritual tradisinya. 

Ratusan ribu masyarakat menjauh 
dan mengungsi dari ancaman bahaya 
bahkan di wilayah KRB III kondisi 
daerah sudah mulai menunjukkan 
kehancuran akibat hujan abu, banjir 
lahar dingin dan efek gas belerang. 
Jika erupsi besar terjadi maka anca-
man besar bagi Karangasem lumpuh 
di segala bidang. Bisa dibayangkan 
sektor pariwisata yang menjadi mata 
air penghidupan masyarakat kini 
mulai mengalami kebangkrutan, 
perekonomian masyarakat perla-
han terasa makin lesu, kehidupan di 
wilayah KRB sepi, potensi sumber 
kehidupan warga terbengkalai diting-
galkan. Karangasem dalam penantian 
masa suram, semua mundur kembali 
ke titik nol. 

Kendati demikian Bupati Mas 
Sumatri yang memegang otoritas 
pemerintahan sebagai orang nomor 
satu di bumi lahar, tak pantang me-

nyerah. Semua upaya untuk bertahan, 
mengantisipasi dan berjuang ke se-
gala arah dilakukan. Meminta bantuan 
pusat, Pemprov, Lembaga/Institusi, 
Organisasi  kini sudah siap untuk me-
nyongsong hal yang terburuk sekali, 
jika bencana benar-benar terjadi. Yang 
utama menyelamatkan jiwa manusia 
menjadi prioritas utama maka Ia tidak 
mau ada perlakuan mengecewakan 
untuk pengungsi di Pos pengungsian. 
Seluruh pos pengungsi dikunjungi un-
tuk meredakan penderitaan masyara-
kat, Posko Siaga Darurat Bencana 
Tanah Ampo sudah berjalan selama ini 
untuk menjadi basecam utama melay-
ani segala keperluan kepengungsian.

Mengantisipasi kondisi yang serba 
tidak menentu Gubernur Bali I Made 

Mangku Pastika secara periodik terus 
memperpanjang  masa darurat pen-
anganan pengungsi Gunung Agung. 
Perpanjangan yang ditandai naiknya 
status Awas (level 4) untuk memberi-
kan kemudahan akses dalam menan-
gani ancaman letusan Gunung Agung. 
Kemudahan akses dalam pengerahan 
personil, penggunaan anggaran, pen-
gadaan dan distribusi logistik, admin-
istrasi dan lainnya. Sebab kenyataan-
nya hingga saat ini masih ada ratusan 
ribu yang harus dipenuhi kebutuhan 
dasarnya di pengungsian.

Dampak ekonomi dan sosial yang 
ditimbulkan selama status Awas Gu-
nung Agung cukup besar. Kerugian 
ekonomi diperkirakan Rp 1,5 trilyun 
hingga Rp 2 trilyun. Kerugian itu di an-
taranya berasal dari sektor pariwisata 
Rp 264 miliar, sektor perbankan Rp 
1,05 triliun, sektor hilangnya pekerjaan 
para pengungsi Rp 204,5 miliar, sektor 
pertanian, peternakan, kerajinan Rp 
100 miliar, serta sektor pertambangan 
dan pembangunan Rp 200-500 miliar. 
Kerugian ini belum memperhitungkan 
sektor pendidikan dan kesehatan yang 
juga terdampak langsung.

Sampai sekarang Pemerintah 
Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di 
Bali terus melakukan penanganan 
darurat dibantu oleh Pemerintah Pusat 
dari Kementerian/Lembaga, nGO, dunia 
usaha dan masyarakat. BnPB meng-
koordinasikan potensi nasional dengan 
mendirikan Pos Pendampingan nasional 
di Karangasem Bali. 7 I Nyoman Wage

UPAYA PEMERINTAH HADAPI 
ERUPSI GUNUNG AGUNG
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PRESIDEn Joko Widodo (Jokowi) 
menyambangi sejumlah posko 
pengungsian warga Kabupaten 

Karangasem di sejumlah titik sebagai 
langkah antisipasi bencana erupsi 
Gunung Agung, Selasa (26/9). Jokowi 
tidak hanya membagikan buku tulis 
dan pakaian kepada para pengungsi 
Gunung Agung, ia juga memberikan 
bantuan logistik senilai Rp 7,2 miliar.

Presiden Jokowi mengawali kun-
jungan dengan memantau langsung 
kinerja kesiapan Pos Tanggap Bencana 
di Gedung Terminal Dermaga Pesiar 
Tanah Ampo dan memeriksa sejumlah 
bantuan yang akan disalurkan kepada 
para pengungsi. 

Kehadiran Presiden pun jadi per-
hatian ribuan warga pengungsi yang 
dikunjungi di sejumlah titik pos pen-
gungsian. Pada kesempatan itu, Pres-
iden memberikan beberapa perlengka-
pan yang dibutuhkan para pengungsi, 
berupa buku tulis bagi siswa SD, buku 
cerita anak, perlengkapan bayi, selimut, 
dan beberapa makanan kecil. 

Jokowi menyampaikan, bencana 
letusan gunung api memang tidak 
bisa diprediksi sehingga menimbulkan 
ketidakpastian bagi para pengungsi. 
Ia pun mengakui, pemerintah juga 
belum dapat memprediksi dengan 
akurat kapan Gunung Agung akan 
meletus. “Letusan Gunung Api tidak 
lah mudah. Karena tidak ada kepastian 
kapan akan meletus atau bahkan jadi 

meletus atau tidak dan tidak seorang 
pun dapat memprediksi secara akurat 
kapan persisnya dan seberapa besar 
kekuatan atau intensitasnya.” ujarnya.

untuk itu, Jokowi lebih lanjut men-
gatakan bahwa pemerintah pusat ber-
sama daerah akan berupaya untuk me-
minimalisir kerugian korban bencana 
Gunung Agung akibat ketidakpastian 
selama mengungsi. namun demikian, 
kata Presiden, yang menjadi prioritas 
utama ialah keselamatan warga.

Jokowi pun meminta seluruh warga 

di sekitar Gunung Agung untuk patuh 
terhadap seluruh instruksi petugas, 
termasuk Kepala Daerah, untuk terus 
bekerja. “Oleh karena itu, saya meminta 
kepada seluruh warga di sekitar Gunung 
Agung untuk patuh kepada seluruh in-
struksi petugas Gubernur, Bupati, BnPB, 
agar kita semuanya sekuat tenaga bisa 
meminimalisir seluruh dampak yang ada 
dari Gunung Agung ini. Dan kita semua me-
manjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa agar meringankan cobaan ini,” kata 
Jokowi. 7 MC Karangasem/Leoni WS

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Dana
Senilai 7,2 M Untuk Pengungsi Gunung Agung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi sejumlah posko pengungsian warga 
Kabupaten Karangasem di sejumlah titik
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Laporan utama

Launching Pemasangan 
Peringatan Dini Online 
EarLy Warning SiStEm
UntUk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat terkait dengan 
Penanggulangan Bencana Gunung 

Agung, dilaksanakan launching pemasan-
gan peringatan dini online (Early Warning 
Sistem) dalam rangka penanggulangan 
bencana Gunung Agung di Aula Gedung 
UkM Center Jumat (20/10) oleh Asops 
kapolri Irjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, 
SH., MM., MH. Hadir pula dalam kegiatan 
tersebut Asops kapolri dan staf, kapolda 
Bali dan pejabat utama Polda Bali, Bupati 
karangasem,Dandim 1623/karangasem 
selaku Dansatgas,kapolres karangasem 
selaku Wadan Satgas, kepala Badan Vul-
kanologi dan dan mitigasi bencana geologi, 
kepala BnPB, Babinsa jajaran kodim 1623/
karangasem, Babinkamtibmas dan para 
Perbekel/kepala Desa yg masuk kawasan 
rawan bencana.

Bupati karangasem mengucapkan 
selamat datang dan terima kasih atas 
kunjungan dari Asops kapolri dan kapolda 
Bali beserta rombongan. Pasca ditetapkan-
nya level IV (awas) tgl 22 sept 2017 telah 
terjadi pengungsian secara besar-besaran 
sehingga menimbulkan kemacetan dan 
kepanikan di tengah masyarakat. kejadian 
tersebut disebabkan karena belum adanya 
peralatan peringatan dini online yg bisa 

mendeteksi gangguan bencana alam erupsi 
gunung agung. Masyarakat yang mengungsi 
di beberapa posko sudah mengalami penu-
runan dikarenakan sudah adanya pemaha-
man tentang kegunung apian dan beberapa 
masyarakat yang masuk zona aman sudah 
kembali ke rumahnya masing-masing.

Pada kesempatan ini dimohon dukun-
gan dari Pihak kepolisian untuk menjaga 
keamanan dan dukungan dari instansi ter-
kait untuk menjaga keamanan dan kenya-
manan masyarakat karangasem. Semoga 
tuhan tetap memberikan keselamatan dan 
ketentraman bagi kita semua.”tambahnya”

kepala pusat vulkanologi menam-
bahkan, Gunung Agung masih tetap pada 
level awas dengan  rekomendasi radius 9 
km dari kawah gunung agung tidak boleh 
ada aktivitas masyarakat. kepulan asap 
yg nampak dari permukaan disebabkan 
karena adanya uap air yg menguap dari 
kawah gunung agung. Masih adanya 
gempa yg terasa di sekitar kawasan gu-
nung agung dan semoga gempa ini tdk 
ada peningkatan dan masih berada di 
bawah permukaan gunung sehingga nanti 
sore ada keputusan terkait status gunung 
agung apa akan tetap pada level awas 
atau akan diturunkan.

Alat peringatan dini merupakan sebuah 

aplikasi yang dapat didownload terlebih 
dahulu, selanjutnya dilakukan Registrasi 
dengan mengisi identitas lengkap dan kom-
firmasi sehingga bisa diperoleh informasi 
berupa bunyi alarm menjelang terjadinya 
erupsi gunung agung. Diharapkan dengan 
adanya aplikasi ini tidak ada korban jiwa 
pada saat berlangsungnya erupsi gunung 
agung.

Mochamad Iriawan menyatakan, 
launching pemasangan peringatan dini on-
line merupakan gagasan dari Asops kapolri 
dan Polda Bali. Diharapkan status gunung 
agung cepat menurun dan aktivitas ma-
syarakat serta pariwisata bisa kembali me-
ningkat. Atensi penanganan Gunung Agung 
merupakan atensi Presiden RI sehingga 
diharapkan bencana Gunung Agung tdk 
ada korban jiwa. Dengan adanya aplikasi 
berbasi It diharapkan apabila ada tanda-
tanda erupsi akan disampaikan secara 
teknologi sehingga dapat didengar oleh 
seluruh masyarakat di kawasan rawan ben-
cana dan mempercepat proses evakuasi. 
Upaya yang ditempuh oleh Asops kapolri 
apabila terjadi bencana erupsi gunung 
agung akan disiapkan pasukan brimob dan 
pol air serta peralatan evakuasi dengan 
dana kontijensi untuk membantu proses 
evakuasi. 7 (Humas Karangasem)
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KEnDATI Karangasem men-
galami krisis akibat ancaman 
erupsi bencana yang berbuntut 

mengungsinya ribuan warga, namun 
tidak menyurutkan langkah masyara-
kat untuk berkarya. Kali ini Program 
Simantri besutan Pemprop Bali ha-
sil evaluasinya berhasil dimenang-
kan Karangasem. Hal ini berbuntut 
Pemerintah Kabupaten Karangasem 
meraih  penghargaan  dan hadiah 

dari kegiatan  Gabungan Kelompok 
Tani Sistem Pertanian Terintegrasi 
(Simantri) Mangku Kusuma Desa 
Menanga Kec. Rendang Karangasem 
berhasil memperoleh predikat juara I 
Lomba Simantri Berprestasi Tingkat 
Provinsi Bali tahun 2017.

Pemberian Penghargaan dan 
Hadiah/bantuan berupa lima unit 

Mobil Tanki Air  dengan kapasitas 
4000 liter untuk Simantri di Kab. 
Karangasem yang dialokasikan 
bagi 5 Gapoktan Simantri di 5 ke-
camatan, dengan catatan Simantri 
yang mendapatkan bantuan mobil 
Tanki tersebut wajib untuk melay-
ani kebutuhan air bagi kelompok 
Simantri yang ada di wilayahnya. 
Hadiah/bantuan tersebut berasal 
dari Dana BKK Provinsi Bali itu dis-

erahkan Wakil Gubernur Bali I Ketut 
Sudikerta yang diterima  langsung 
Bupati Karangasem IGA Mas Su-
matri, bertempat Di Gedung Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan, Hor-
tikultura dan Perkebunan Provinsi 
Bali, Jln. WR.Supratman Denpasar, 
Sabtu (14/10).

Kadis PTPHPPB Prov.Bali Ida 

Bagus Wisnuardana dalam laporan-
nya menyampaikan, sesuai arahan 
Gubernur agar terus mencari inovasi 
dalam kemajuan dan penyempur-
naan Simantri untuk mengatasi 
kendala dalam pelaksanaan simantri. 
Dan sampai akhir tahun 2017 sudah 
ada 700 unit Simantri yang terse-
bar diseluruh Bali. Inovasi tersebut 
perbaikan teknik pengolahan lim-
bah Simantri agar lebih praktis dan 
berkualitas, mengasuransikan ternak 
Simantri, melengkapi instalasi biogas 
bekerjasama dengan Fakultas Teknik 
univ.udayana.

Bupati Mas Sumatri diawal sambu-
tannya memaparkan situasi terkini di 
Kab. Karangasem yakni semenjak Gu-
nung Agung ditetapkannya statusnya 
menjadi awas pada tanggal 22 Sep-
tember 2017 yang lalu, masyarakat Ka-
rangasem sempat dilanda kepanikan 
yang luar biasa. Pengungsian terjadi 
besar-besaran dan menyasar hampir 
seluruh wilayah di Prov. Bali, ”Diten-
gah kepanikan itu, banyak masyarakat 
yang mengungsikan ternaknya ke 
lokasi yang dianggap aman secara 
mandiri. namun tidak sedikit pula 

yang terpaksa menjual ternaknya 
(khususnya sapi) dengan harga yang 
rendah. Kami prihatin, kenapa orang 
tega mencari keuntungan diatas pen-
deritaan orang lain,”ucapnya..

untuk mengant is ipasi  akan 
ha l  i tu  l an ju t  d i ka takan  Mas 
Sumatri,”Pemerintah telah memben-
tuk Satgas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan dalam rangka siaga erupsi 
gunung agung dengan tujuan un-
tuk penangganan Evakuasi Ternak, 
”Menurut laporan, sampai saat ini 
baru sekitar 4.841 ekor sapi, 509 ekor 
kambing, dan 196 ekor babi yang su-
dah di evakuasi dan di tempatkan di 
43 titik penampungan yang tersebar 
di seluruh Bali. Akan tetapi masih ada 
sekitar 16.165 ekor sapi, 4.289 ekor 
kambing dan 2.362 ekor babi yang 
belum terevakuasi karena berbagai 
kendala diantaranya pemilik ternak 
merasa wilayahnya masih aman dan 
ada rasa kekhawatiran ternaknya tidak 
mendapatkan pakan ternak secara 
berkelanjutan.

Lewat kesempatan ini saya me-
nyampaikan terimakasih kepada ke-
lompok tani Mangku Kusuma, Desa 

PRESTASI DITENGAH KRISIS

Saya sangat bangga karena ditengah 
ancaman erupsi Gunung Agung, ternyata 
kelompok tani di Kabupaten Karangasem 
masih mampu mewujudkan prestasi di 

tingkat Provinsi Bali

Bupati Karangasem Mas Sumatri saat menghadiri penyerahan penghargaan dan hadiah/
bantuan untuk Simantri.
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Laporan utama

DALAM upaya mempermudah 
pencarian data Kepengungsian 
dan Logistik terkait situasi 

kebencanaan erupsi Gunung Agung, 
Pemkab Karangasem menggandeng 
STIMIK Primakara untuk menyiapkan 
sistem aplikasi. Ketua Yayasan 
Stimik Primakara Denpasar I Made 
Artana mengatakan, berawal pada 
pemasalahan yang terjadi terkait 
pendataan pengungsi, logistik dan 
lain sebagainya yang sedang dihadapi 
Kabupaten Karangasem membuat 
pihaknya mencoba untuk menawarkan 
batuan mencarikan solusi akan 

permasalahan tersebut melalui 
aplikasi Sigmal, (Sistem Informasi 
Geografis Manajemen Pengungsian 
dan Logistik).”Sistem ini berpungsi 
untuk pengumpulan data secara 
sistematis dari berbagai posko dan 
bagaimana cara menyajikan secara 
sistematis kepada publik. Aplikasi ini 
bisa langsung di unduh di Hand Phone 
android lewat playstore,”imbuhnya

B u p a t i  I G A  M a s  S u m a t r i 
m e n g a t a k a n  b a h w a  A s o s i a s i 
Pengusaha Pemuda yang di Ketuai 
Ida Bagus Gunartawa dan I Made 
Artana selaku Ketua STIMIK Primakara 

telah memberikan inovasi kepada 
Pemerintah Kabupaten Karangasem.

“Saya atas nama pribadi dan 
Pemer in tah  Kab.  Karangasem 
s a n g a t  m e n g a p r e s i a s i  s e r t a 
berterimakasi atas sumbangsih dan 
pemikiran kreatif yang diberikan, 
s e m o g a  d e n g a n  a p l i k a s i  i n i 
Kabupaten Karangasem bisa lebih 
maju dan leb ih  mudah da lam 
menghitung jumlah pengungsi dan 
mengetahui kondisi logistik yang 
tersedia sehingga menjadi lebih 
mudah dalam menginformasikan 
kepada masyarakat,”ucap Bupati

Mas Sumatri pun instruksikan 
pada  OPD yang  membidang i 
pendataan pengungsi dan logistik 
agar mempersiapkan diri dalam 
mengoprasikan sistem Sigmal ini 
serta berusaha bagaimana supaya 
aplikasi ini bisa berlanjut dan dapat 
dipergunakan semaksimal mungkin.

Mas Sumatri juga menambahkan, 
aplikasi Sigmal ini sangat penting bagi 
Kabupaten Karangasem, aplikasi ini 
juga akan mempermudah kerja bagi 
para OPD di Pemerintah Kabupaten 
Karangasem.”Semua OPD wajib untuk 
memasang aplikasi Sigmal ini di hand 
phone masing-masing, sehingga kita 
mampu mengetahui dengan cepat apa 
yang dibutuhkan para pengungsi, dan 
semua OPD saya harapkan aplikasi ini 
bisa untuk menjadi acuan dalam bekerja, 
aplikasi Sigmal ini tidak boleh sampai 
tidak beroprasi, tidak dioptimalkan, 
jangan sampai mangkrak,”tegas Bupati. 
7 I Nyoman Wage

Tangani Pengungsi 
Lounching Aplikasi Sigmal

Sigmal (Sistem Informasi Geografis Manajemen Pengungsian dan Logistik)

Menanga Kec. Rendang yang telah 
ditetapkan sebagai juara I dalam lomba 
Simatri Tingkat Provinsi Bali Tahun 
2017.” Saya sangat bangga karena 
ditengah ancaman erupsi Gunung 
Agung, ternyata kelompok tani di Ka-
bupaten Karangasem masih mampu 
mewujudkan prestasi di tingkat Provinsi 
Bali,”ujar Mas Sumatri.

“Mudah-mudahan prestasi yang 
telah diraih dapat memotivasi ke-
lompok tani lain untuk levih maju 
lagi,”imbuhnya

Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudik-
erta pada kesempatan itu mengatakan 

saya merasa gembira walaupan belum 
puas karena program simantri sebagai 
salah satu prioritas dalam meningkat-
kan kesejahteraan petani dan pengen-
tasan kemiskinan di Provinsi Bali telah 
berkembang dengan baik, sampai akhir 
tahun 2017 ini, telah terbentuk 701 unit 
simantri di seluruh kabupaten/kota 
seluruh bali

“Penilaian dan pemberian peng-
hargaan ini, hanyalah salah satu 
sarana untuk memotivasi Gapojtan 
Simantri dan masyarakat petani 
secara menyeluruh untuk meningkat-
kan semangat kerja dan bergotong 

royong,”ucapnya
“saya harapkan melalui penilaian 

secara berkelanjutan akan terdapat 
peningkatan kualitas pengelolaan 
yang meningkatkan hasil produksi dan 
akhirnya bermuara pada peningkatan 
kesejahteraan anggota, ”imbuhnya

Kita juga masih prihatin dengan 
kondisi Gunung Agug saat ini, banyak 
Simantri yang ada di daerah rawan  
terancam keberadaannya, namun 
demikian kita memaklumi dan tetap 
akan mendorong simantri-simantri 
tersebut untuk maju lagi setelah situ-
asi alam kondusif. 7 I Nyoman Wage

Laporan utama
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BuPATI Karangasem IGA Mas 
Sumatri didampingi Staf Ahli 
Bupati dr. Priagung Duarsa 

dan Kepala OPD terkait melakukan 
rodshow ke pos-pos pengungsian di 
Bali maupun Karangasem antara lain 
di Kec.Baturiti Desa Candi Kuning, 
Dusun Kembangmerta Kab.Tabanan.
Posko Peduli Kembangmerta yang 
merupakan salah satu dari lima 
posko pengungsian yang berada 
di Kab.Tabanan yakni, Kec. Baturiti, 
Marga, Samsam Kerambitan, Penebel 
serta Kota Tabanan. Kelima tempat 
tersebut sebagai posko pengung-
sian bagi warga pengungsi Tanggap 
Bencana Erupsi Gunung Agung asal 
Karangasem semenjak tanggal 23 
September 2017 lalu. Dan di posko 
Kembangmerta warga pengungsi be-
rasal dari 4 desa 2 kecamatan di Kab.
Karangasem yakni, Desa Linggasana, 
Kec. Bebandem, Desa Sebudi, Badeg 
Dukuh dan Desa Telun Buana Kec. 
Selat warga pengungsi yang tinggal di 
posko Dusun Kembangmerta seban-
yak 1261 jiwa dan mereka menetap di 
Balai Banjar Dusun Kembangmerta.

Kadis Sosial Tabanan I Gede nyo-
man Gunawan, Tabanan siap mem-
bantu dan menerima pengungsi tang-
gap bencana Erupsi Gunung Agung 
asal Karangasem,”Kami siap mem-
bantu dan menerima pengungsian 
warga Karangasem di Kab. Tabanan. 
Mereka akan kami perhatikan dengan 
baik. Mengenai logistik, selama 30 hari 
kedepan ini, Pemkab.Tabanan belum 
pernah mengambil bantuan logistik 
dari Posko Induk Tanah Ampo Ka-
rangasem, karena selama ini seluruh 
kebutuhan pengungsi diambilkan dari 
bantuan Pemkab. Tabanan dan para 
donatur,”ujarnya.

Bupati Mas Sumatri menyatakan 
dimanapun kita berada untuk senan-
tiasa selalu ingat dengan Ida Hyang 
Widhi dengan tetap berdoa mohon 
agar situasi ini cepat berlalu dan status 
awas aktifitas vulkanik Gunung Agung 
cepat turun dan kembali normal. Mas 
Sumatri pun tidak lupa menyampai-
kan terimakasi pada semua unsur 
yang telah menerima dan membantu 
warga Karangasem. Mas Sumatri juga 
menyampaikan permintaan maafnya 
kepada warga pengungsi karena baru 
kali ini bisa berkunjung ke Desa Candi 
Kuning Tabanan.

Dikatakan, bahwa masyarakat 
Karangasem yang berjumlah 138 ribu 

jiwa turun menjadi pengungsi di 9 Kab 
/ Kota di kurang lebih 400 titik pen-
gungsian. Akan teta-
p i  p e r -
s o a l a n 
Pemer-
intah 
saat 
i n i 

ter-
k a i t 
k e b e r -
langsun-
gan logistik, 
pe layanan, 
kesehatan 
dan juga 
p e n d i s -
t r ibusi -
a n n y a 
b a g i 
mer-
eka 

p a r a 
p e n -
g u n g s i . 
n a m u n 
sampai saat 
ini Pemerintah 
mampu menang-
gulangi akan hal 
itu dengan baik.

Selain men-
gunjungi pos 
p e n g u n g -
sian di luar 
Karangas-
em Bupati 
Sumat r i 
j u g a 
mengun-
jungi pos 
pengungs i 
di Karangasem 
antara lain di Bu-
dakeling Beban-
dem yang berasal 
dari desa Adat nangka 
yang berjumlah sekitar 80 jiwa. Pos 
Pengungsian di Pura Dalem Setra Cu-
lik di Banjar Dinas Mekar Sari Desa La-
basari Kec. Abang yang menampung 

warga masyarakat pengungsi yang 
berasal dari Desa Pakraman Muntig 
Desa Datah, Kec. Abang Karangasem 
itu sebanyak 484 jiwa. Bupati Mas 

Sumatri berdialog serta beramah-
tamah bersama warga pengungsi 

sambil bernyanyi bersama 
anak - anak warga pengungsi 

disertai membagikan logis-
tik, makanan kecil serta 

susu. 
D isamping 

mengunjungi pen-
gungsian warga 

Bupati Karangasem 
juga meninjau tem-

pat penampungan sapi 
milik warga pengungsi 

yang berasal dari Banjar 
Dinas Liligundi dan Desa Bua-

nagiri Kec. Bebandem Karangasem, 
di Banjar Dinas Samuh Desa Bugbug 
Karangasem, yang menampung sapi 
sebanyak 30 ekor. Kedatangan rom-

Sambangi Pengungsi
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Laporan utama

SuKIMAn, salah satu relawan 
Pasag Merapi membagi informasi 
dan pengalamannya mengha-

dapi bencana erupsi Gunung Merapi di 
Posko Tanah Ampo, Karangasem, Ka-
mis (12/10), diikuti Dandim, unsur Polisi, 
PMI, BnPB, BPBD, Kemenkominfo, 
Diskominfo Karangasem, dan Pramuka.

Dalam kesempatan ini, Sukiman 
memberikan konsep dan pemaha-
man bagaimana cara hidup nyaman 
walaupun berada di bawah ancaman 
meletusnya gunung api.

Dijelaskannya, agar bisa nyaman, 
kita perlu mengenali ancaman yang ada, 
dari bagaimana dan kapan ancaman 
datang, kapan ancaman pergi. untuk 
itu diperlukan distribusi informasi real 
time yang bisa langsung sampai kepada 
masyarakat misalnya untuk wilayah le-

reng Merapi yang masih belum tersen-
tuh kecanggihan gadget, informasi 
paling tepat disiarkan melalui radio.

Setiap jeda program, stasiun radio 
menyiarkan pesan layanan masyarakat 
tentang erupsi dan langkah-langkah 
evakuasi – mulai dari menyelamatkan 
ternak, lansia, hingga anak-anak.

Menurutnya, radio bukan sekadar 
mengudarakan informasi, tetapi juga 
membangun kesadaran masyarakat 
agar tangguh dan mandiri dalam men-
gurangi risiko bencana.

Sukiman menuturkan, tidak hanya 
melatih evakuasi, tapi para relawan 
merapi juga membantu membuatkan 
rekening Tabungan Siaga Bencana 
untuk warga desa sebagai bekal mer-
eka dalam pengungsian. Semuanya 
dipersiapkan sejak dini agar setiap 

keluarga bisa menopang hidupnya 
sendiri selama bencana tanpa terlalu 
berharap belas kasih dari sumbangan 
bencana.

Dalam kesempatan itu, Sukiman 
menunjukkan video detik-detik meletus-
nya erupsi Gunung Merapi yang disertai 
munculnya awan panas (wedhus gem-
bel), kondisi masyarakat di pengungsian 
sampai kondisi desa pasca bencana.

Ditambahkannya, masyarakat Ka-
rangasem diharapkan tidak panik 
menghadapi ancaman erupsi Gunung 
Agung, karena begitu banyak berkah 
yang diberikan dibalik musibah letu-
san gunung api, yakni melimpahnya 
pasir dan batu yang bisa digunakan 
membangun rumah hingga suburnya 
tanah akibat hujan abu vulkanik. 7 
(MC Karangasem/Leoni)

Relawan Merapi Kenalkan Konsep 
Hidup Nyaman Bersama Ancaman

bongan Bupati disambut Jenderal 
Manager  PT. Charoen PokPham In-
donesia Peduli Siaga Gunung Agung 
Bapak Didik Wahyudianto, beserta jaja-
ran, Camat Karangasem, Perbekel dan 
Perangkat Desa Bugbug, para Relawan 
Fakultas Peternakam udayana serta 
masyarakat pengungsi pemilik sapi.

JM. PT. Charoen Didik Wahyudianto 
menyampaikan kegiatan penampungan 
sapi milik para pengungsi ini beker-
jasama antara Kementrian Pertanian Cq. 
Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan 
bersama PT Charoen PokPham Indone-
sia Peduli Siaga Gunung Agung untuk 
meringankan beban para pengungsi 
dengan membantu mencarikan tem-
pat penampungan ternak mereka juga 
memelihara dengan memberikan ban-
tuan pakansebanyak 50 ton, dan mem-

berikan bantuan pakan hijau sebanyak 
33 ton yang diberikan pada semua pos 
penampungan sapi yang ada paska 
tanggap darurat bencana,”ujarnya.

Bupati Mas Sumatri menyampaikan 
ucapan terima kasih atas bantuan yang 
diberikan PT Charoen yang beker-
jasama dengan Kementrian RI,”Saya 
atas nama pribadi dan Pemerintah serta 
seluruh masyarakat Kab. Karangasem 
mengucapkan terima kasih kepada 
Bapak Manager serta PT Charoen yang 
telah peduli akan bencana yang ma-
syarakat Karangasem alami,”ucapnya.

Mas Sumatri pun memaparkan 
masyarakat Karangasem yang berjum-
lah 138 ribu jiwa menjadi pengungsi 
di 9 Kab/Kota di 412 titik. Akan tetapi 
persoalan Pemerintah saat ini terkait 
keberlangsungan logistik, pelayanan, 

kesehatan dan juga pendistribusikan lo-
gistik bagi mereka para pengungsi. na-
mun sampai saat ini Pemerintah mampu 
menanggulangi akan hal itu dengan baik 
disamping itu, ada kekhawatiran dari 
masyarakat pengungsi (KRB I, II, dan 
III) disamping penghasilan mereka nol, 
juga terkait ternak - ternak mereka yang 
nantinya siapa yang akan memelihara 
dan memberi makan karena akan diting-
gal mengungsi sedangkan kalau dijual 
harganya akan jatuh dibawah standar.

“Terkait akan semua itu, Pemk-
ab. Karangasem tetap berkoordinasi 
dengan Pemprov.Bali, karena dalam 
situasi ini  merupakan permasalahan 
kita bersama, kami harapkan juga 
partisifasi seluruh elemen masyarakat 
untuk turut serta mencarikan jalan 
keluarnya,”ujarnya 7 I Nyoman Wage
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TAHun  2017 Pemerintah Kabu-
paten Karangasem melalui 
 Dinas Perpustakaan dan Ke-

arsipan (Dispustaka) Kabupaten Ka-
rangasem gelar dua agenda penting 
terkait dengan salah satu strategi kiat 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Kedua hal tersebut dikemas dalam 
bentuk kegiatan “Hari Kunjung Per-
pustakaan” dan “Safari Gerakan  na-
sional Gemar Membaca”. 

Pemerintah terus mendengung-
kan serta melaksanakan gerakan 
meningkatkan minat  baca, karena 
kekhawatiran hasil penelitian tahun 
2012 unESCO meneliti mengenai 
“Minat Baca Penduduk Indonesia” 
yang melansir index tingkat mem-
baca masyarakat Indonesia hanya 
berada di angka 0,001. Data tersebut 
menunjukan bahwa dari jumlah 1.000 
penduduk, hanya terdapat 1 orang 
yang mau membaca buku dengan 
sungguh-sungguh dan serius. Sedan-
gkan berdasarkan data World’s Most 
Literate nations pada tahun 2016 Indo-
nesia menduduki peringkat 60 dari 61 
negara yang menjadi objek penelitian 
lembaga Central Connectius State 
university tahun 2016.

Hari Kunjung Perpustakaan
Kegiatan “Hari Kunjung Per-

pustakaan” (HKP) yang kali pertama 
diselenggarakan oleh Dispustaka Ka-
rangasem, baru digelar pada tanggal 
19 September 2017 lalu meski HKP 
telah ditetapkan oleh pemerintah se-
tiap tanggal 14 September bertempat 
di Dispustaka Karangasem. Kegiatan 
tersebut sebagai sosialisasi kepada 
publik bahwa bulan September meng-
ingatkan dan mendorong masyarakat 
untuk berkunjung memanfaatkan  
Perpustaakaan sebagai media pem-
belajaran mencerdaskan kehidupan 
pribadi/bangsa. 

Yang disasar  pada kegiatan HKP, 
mahasiswa,  pelajar SD/SMP/SMA 
seederajat di Kabupaten Karangasem 
melalui acara ceremonial yang di-

dalamnya disisi dengan pemberian 
hadiah buku bacaan bagi pemenang 
meringkas isi buku yang ada di Dis-
pustaka, dan bantuan paket buku 
bacaan kepada empat Perpustakaan 
desa di empat kecamatan di Kabu-
paten Karangasem. Perpustakaan 
tersebut adalah Perpustakaan “Balang 
Tamak” Desa Rendang, Kecamatan 
Rendang, Perpustakaan “Rare Angon”, 
Desa ulakan, Kecamatan Manggis, 
Perpustakaan “Cenana Kriya” Desa 
Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, dan 
Perpustakaan Sanggar “Buah Pena” 
Desa nawa Kerti, Kecamatan Abang.

Safari Gerakan  Nasional
Gemar Membaca

Selanjutnya kegiatan Tak kalah 
pentingnya untuk meningkatkan minat 
baca berikutnya, tanggal 21 Agustus 
2017 lalu di Gedung uKM Center 
Amlapura digelar promosi budaya 
gemar membaca untuk antisipasi ren-
dahnya minat baca masyarakat berta-
juk “Safari Gerakan  nasional Gemar 
Membaca”, kerjasama Perpustakaan 
nasional-Dispustaka Karangasem. 
Kegiatannya  berbentuk talkshow 
dengan tema pokok “Impelementasi 
Revolusi Mental Melalui Gerakan na-
sional Gemar Membaca dalam Rangka 
Meningkatkan Indeks Kegemaran 
Membaca Masyarakat”.  Menampilkan 
empat orang narasumber dari masing-
masing latar belakang profesi dan 
birokrat nasional dan daerah. Peserta 
safari 200 orang dari kalangan pen-
gelola perpustakaan sekolah, siswa, 
penggiat literasi, pemustaka, pemuda 
dan tokoh agama/budaya.

narasumber nasional menampil-
kan dari kalangan legeslatif asal 
pemilihan Bali, anggota Komisi X 
DPR-RI, Ida Bagus Putu Sukarta, dan 
dari birokrasi menampilkan Sekrteris 
utama Perpustakaan nasional RI,  Drs. 
Dedi Djunaedi, MSi. narasumber lain 
dari birokrat daerah, Kadis Arsip dan 
Perpustakaan Prov. Bali, Luh Putu 
Haryani dan Kadis Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Karangasem, 
I Komang Daging. Sedangkan satu-
satunya narasumber daerah peng-
giat literasi sastra, I nyoman Tusthi 
Eddy, sastrawan pruduktif kelahiran 
Karangasem. Safari dibuka Bupati 
Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri. 

Dalam makalahnya Ida Bagus Putu 
Sukarta mengatakan, gerakan-gerakan 
untuk meningkatkan minat baca dilatar 
belakangi hasil survei Badan Pusat 
Statistik mencatat bahwa sebanyak 
90,27% masyarakat Indonesia lebih 
suka menonton TV ketimbang mem-
baca. Wakil rakyat asal Badung, Bali 
mengharapkan untuk meningkatkan 
kebutuhan masyarakat untuk hidup  
lebih cerdas, hendaknya Perpustakaan 
harus disesuaikan dengan kultur ma-
syarakat penggunanya (pemustaka), 
sehingga memberikan nilai tambah 
bagi masyarakat.

Sementara itu Sekrteris utama 
Perpustakaan nasional RI,  Drs. Dedi 
Djunaedi, MSi. mengatakan, rev-
olusi mental yang dicanangkan oleh 
pemerintah, perpustakaan menempati 
posisi yang strategis untuk dapat serta 
berkontribusi dalam penguatan men-
talitas budaya kemandirian, mentalitas 
budaya gotong royong dan mentalitas 
budaya pelayanan. Lanjut Dedi, karena 
perpustakaan menyelenggarakan 
program seperti pelayanan dan bu-
daya baca sangat erat hubungannya 
dengan revolusi mental. Oleh sebab 
itu, kehadiran institusi perpustakaan 
dengan dukungan pustakawan yang 
kompeten seyogyanya mampu me-
nyediakan dan melayankan bahan ba-
caan yang berkualitas sesuai dengan 
budaya lokal berciri khas Indonesia.

 
Tiada Hari Tanpa Membaca 

I nyoman Tusthi Eddy,  penulis 
buku sastra pruduktif kelahiran Ka-
rangasem memberikan testimoni 
kepada peserta safari, katanya “Saya 
menderita sakit gigi dan harus dirawat 
agak lama. Dokter yang merawat 
saya  adalah seorang dokter Tionghoa 

CATATAN DARI GERAKAN 
GEMAR MEMBACA DI KARANGASEM

REvOlUSI MENTAl ANTISIPASI RENDAHNyA 
MINAT BACA

Oleh: I Komang Pasek Antara

PEnDIDIKAn
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bernama Halim Indrakusuma. Saya 
dicarikan tempat kos dekat dengan 
rumahnya. Suatu hari tanpa nyana 
saya dikunjungi di tempat kos. Dia 
melihat dan membuka-buka buku saya 
di atas meja. Sebelum pergi ia men-
gatakan saya mahasiswa miskin ba-
caan. Ia menyuruh saya lebih banyak 
membaca buku. Berselang beberapa 
hari dia datang dengan membawa 
sejumlah buku. Sejak itu saya mulai 
membenahi buku-buku saya, dan se-
tiap hari membaca buku yang paling 
saya sukai. Saya pun berlangganan 
tiga majalah yaitu Intisari, Warnasari 
dan Ragi Buana”. Bagi Tusthi “tiada 
hari tanpa membaca”.

 
Gerakan Minat Baca Sejalan 
Visi-Misi Pemkab. Karangasem

Makna kegiatan gerakan menin-
gkatkan minat baca di atas sejalan 
dengan visi-misi Pemerintah Kabu-
paten Karangasem yaitu “Menuju Ka-
rangasem Cerdas Bersih dan Bermar-
tabat Berlandaskan Tri Hita Karana”. 
Salahsatu misi Pemerintah Kabupaten 
Karangasem yang sangat relevan den-
gan kegiatan ini adalah ‘membentuk 

sumber daya manusia yang cerdas, 
sehat, bermartabat dan unggul melalui 
pencapaian wajib belajar 9 (sembi-
lan) tahun dan pelayanan kesehatan 
yang terjangkau, murah, ramah dan 
paripurna”.

Juga, terkait dengan meningkat-
kan minat baca khusus dikalangan 
pelajar, Dispustaka Karangasem, April 
2017  menyelenggarakan Promosi 
Perpustakaan melalui lomba-lomba 
sastra budaya melibatkan anak didik 
tingkat SD sampai SMA sederajat. 
Lomba tersebut meliputi story telling, 
Gending Bali Sinom Pangkur, Baca 
Puisi Bali Modern, Baca Puisi Bahasa 
Indonesia.

Membaca Naskah Lontar
Kembali pada uraian gerakan 

meningkat minat baca di atas dan 
mencoba memahaminya. Selama 
ini minat baca selalu identik dengan 
minat baca buku latin saja, tetapi 
sesungguhnya juga membaca naskah 
lontar kuna yang telah digandrungi 
sejak dulu kala oleh masyarakat Bali 
sebagai local genius adalah bagian 
dari gerakan meningkatkan literasi 

yang oleh masyarakat Bali dikenal 
dengan nama nyastra.  

Tersedianya media buku tersebut 
dapat merangsang pemustaka mau 
membaca. Dan diharapkan dengan 
membaca dapat mencerdaskan bang-
sa, karena buku adalah jendela dunia 
dan sumber ilmu pengetahuan. Dari 
kecerdasan akan mampu mengurangi 
kemiskinan sosial ekonomi di Kabu-
paten Karangasem.

Memang membaca tidak hanya 
identik dengan membaca buku se-
mata, juga membaca seperti era 
teknologi sekarang ini dapat melalui 
akses perangkat tekonologi informasi 
komunikasi komputer dan HP. namun 
sebagai orangtua wajib mengawasi/
mendampingi putra-putrinya ketika 
sang buah hati mengakses ilmu pen-
getahuan melalui perangkat teknologi, 
karena bukan tidak mungkin dengan 
sarana tersebut lebih dominan men-
gakses hiburan yang belum cocok 
bagi sang anak daripada ilmu penge-
tahuan. 7 Penulis, Pegawai Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kab. 
Karangasem
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MENyISIPKAN PENDIDIKAN 
KARAKTER ANTI KORUPSI

PADA PENDIDIKAN AGAMA HINDU
Oleh: Dr. I Wayan Darma, M.Si.

PADA dua tahun belakangan ini 
sering sekali ditampilkan berita 
di media massa cetak maupun 

elektronik tentang oprasi tangkap 
tangan (OTT) korupsi seorang pejabat 
atau politisi yang berkolusi dengan 
pengusaha. OTT korupsi seperti itu 
sudah sering dimunculkan di media, 
namun toh korupsi tidak pernah hi-
lang, pelakunya masih saja ada. Bah-
kan OTT korupsi dari waktu ke waktu 
semakin banyak ditampilkan di media 
massa. Adakah ini sebuah fenomena 
rendahnya karakter pejabat atau poli-
tisi yang bersangkutan ?. Barangkali 

juga yang bersangkutan tidak pernah 
membaca atau menyimak berita ten-
tang OTT tersebut. Atau cuek saja, 
“ah masi sing ada nawang” (toh tidak 
ada orang yang tahu), padahal sudah  
disadari korupsi itu salah toh tetap di-
lakukan, karena berasumsi tidak akan 
diketahui oleh orang lain.  

Itulah karakter yang perlu dibe-
nahi. Sekalipun bisa dibenahi tetapi 
memerlukan waktu yang sangat pan-
jang, mungkin sepuluh tahun,  dua 
puluh atau tiga puluh tahun ke depan 
baru bisa dibenahi. Adanya OTT yang 
demikian marak diberitakan bisa ber-
dampak positif bisa juga berdampak 
negatif bagi generasi muda, bagi 
siswa atau mahasiswa. Dampak positif 

akan muncul bila guru mengkemas 
berita seperti itu menjadi tofik/ materi 
pendidikan, bahwa apa yang dilihat 
itu adalah tidak benar dan tidak baik. 
Topik pembelajaran seperti itu bisa 
disampaikan  melalui pembelajaran 
yang contexstual teaching  and learn-
ing (CTL) yang bisa dilakukan oleh 
guru Pendidikan Agama Hindu dan 
Budi Pekerti atau oleh guru PPKn. 
Guru Agama misalnya mengkaitkan 
hal itu pada pembahasan Etika/ Tata 
Susila, Wiweka membedakan per-
buatan baik dan buruk. Begitu pula 
guru PPKn misalnya mengkaitkan 

dengan topik bagaimana penyeleng-
garaan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa yang tentunya bebas KKn 
(Korupsi Kolusi dan nepotisme). 

Sedangkan dampak negatif dari 
berita OTT seperti itu akan terjadi bila 
orang tua atau guru-guru di sekolah 
cuek dan tidak pernah mengkaji /
mengkaitkan berita itu sebagai materi 
pelajaran. Keadaan ini akan berdam-
pak buruk, siswa atau mahasiswa 
akan menganggap korupsi itu adalah 
hal yang wajar. Inilah yang berba-
haya. Kesadaran akan akibat buruk 
dari korupsi seharusnya ditanamkan 
sedini mungkin, sehingga generasi 
muda, siswa atau mahasiswa memiliki 
karakter yang baik, karakter yang anti 

korupsi. Bukan sebaliknya, memiliki 
sikap yang permisip pada korupsi.

Korupsi adalah perbuatan yang 
merugikan banyak pihak, merugikan 
lembaga, merugikan bangsa dan 
negara. Korupsi akan terjadi bila 
ada peluang, kesempatan, niat dari 
dalam diri dan intervensi dari pihak 
lain. Dari keempat itu niatlah yang 
paling menentukan. Sekalipun tidak 
ada peluang, tidak ada kesempatan 
dan tidak ada intervensi, tetapi kalau 
niatnya ada, maka terjadilah korupsi 
itu. Sebaliknya, ada kesempatan, ada 
peluang dan ada intervensi dari atasan 
atau pihak lain, tetapi niat tidak ada, 
maka korupsi tidak akan terjadi.

 Sesungguhnya ada beberapa hal 
yang perlu ditaati  untuk mencegah 
korupsi yakni : 1)  Hindari me-mark-up 
anggaran  atau menggelembungkan 
harga/ mengangkat nilai kegiatan;  
2) Hindari kegiatan yang fiktif, atau 
mengadakan kegiatan yang tidak 
pernah ada; 3) Hindari  mengambil 
yang bukan hak, misalnya tidak 
ada honor dimunculkan honor;    4) 
Hindari untuk menuruti intervensi 
dari pihak lain, dari atasan, kolega 
atau dari pengusaha;  Pemegang 
kegiatan /pengguna anggaran harus 
tegas bersikap terhadap hal ini; 5) 
Laksanakan kegiatan sesuai petunjuk 
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk 
teknis (juknis) dari kegiatan tersebut; 
6) Taati aturan perundang-undangan 
yang berlaku, mulai dari undang-un-
dang, Peraturan Pemerintah (PP), Per-
aturan Menteri (Permen), Keputusan 
Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah 
(Perda),  Peraturan Gubernur  (Pergub) 
dan  Peraturan Bupati (Perbup) yang 
terkait dengan kegiatan yang sedang 
dilaksanakan. Bila semua itu telah di-
perhatikan dan ditaati, niscaya korupsi 
tidak akan pernah terjadi. Tidak perlu 
ada ketakutan dalam melaksanakan 
kegiatan. Ketakutan akan muncul bila 
salah satu dari enam hal yang tersebut 
di atas tidak terpenuhi, lebih-lebih bila 

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan, Negara”
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ada intervensi atau tekanan dari pihak 
lain. Bila ada tekanan yang kuat dari 
pihak lain, dan tidak mampu menga-
tasi lebih baik mundur, dari pada ikut 
terjerumus di dalamnya.

Belakangan banyak yang merasa 
ketakutan dalam melakukan keg-
iatan, sehingga realisasi anggaran 
yang telah dipersiapkan sebelumnya 
berjalan lambat. Bahkan tidak jarang  
juga kegiatan tersebut gagal atau batal 
dilaksanakan karena alasan-alasan 
teknis dan adanya rasa ketakutan. 
Berita nusa Bali pada hari Kamis 
tanggal 9 nopember 2017 yang lalu  
sebagai contoh; Para Perbekel takut 
mengelola APBDes karena dihan-
tui rasa ketakutan yang dibayangi 
oleh penahanan Perbekel Dencarik 

Buleleng dan barangkali juga dihan-
tui kasus-kasus serupa di desa lain 
sebelumnya. Ketakutan tidak hanya 
di kalangan perbekel saja, barang-
kali juga terjadi pada perangkat desa 
lainnya yang kebetulan bersentuhan 
dengan anggaran, termasuk BPD 
dan LPM di kedesaan. Bila ini terjadi, 
dapat dibayangkan pembangunan di 
kedesaan akan mengalami kendala. 
Maka dari itu, seyogyanya ketakutan/ 
kekhawatiran harus dihilangkan. Asal-
kan 6 hal untuk pencegahan korupsi 
tersebut di atas betul-betul diperhati-
kan dan ditaati.

Pencegahan korupsi juga ha-
rus didukung dengan prinsip-prinsip 
manajeman yang baik. Prinsip-prinsip 
pengelolaan pemerintahan yang telah 
ditanamkan sejak berlakunya otonomi 
daerah, seperti prinsip kewajaran, 
kepantasan, dialogis, demokrati-
sasi, transparansi dan akuntabilitas, 

itu semua nampaknya masih tetap 
diperlukan. Pengelolaan anggaran 
misalnya, harus wajar dan pantas. Di-
dahului dengan adanya dialog / rapat 
atau pertemuan-pertemuan beberapa 
pihak terkait yang sangat demokratis 
untuk menerima masukan-masukan 
yang baik untuk kebaikan bersama. 
Semua dilakukan secara transparan, 
terbuka, tidak sendiri-sendiri, sesuai 
prosudur dan aturan yang ada. Semua 
itu harus mengacu pada akuntabili-
tas, dapat dipertanggungjawabkan, 
siapa melakukan apa, bagaimana 
kegiatannya, bagaimana prosudurnya, 
bagaimana aturannya, dan bagaimana 
pula bentuk pertangungjawabannya. 
Semua itu harus jelas dan didukung 
dengan bukti-bukti fisik yang ada.

Salah satu upaya dalam pence-
gahan korupsi yang dapat dilakukan 
sedini mungkin adalah melalui pena-
naman pendidikan karakter di seko-
lah yang  diintegrasikan pada setiap 
mata pelajaran. namun demikian  
mata pelajaran yang dianggap pal-
ing relevan adalah  mata pelajaran 
Pendidikan Agama Hindu dan Budi 
Pekerti, dan mata pelajaran PPKn.  Hal 
itu disebabkan karena beberapa topik 
bahasannya bisa secara langsung 
dikaitkan dengan pencegahan korupsi 
itu sendiri. 

Pendidikan selain merupakan  
proses transformasi ilmu pengeta-
huan juga merupakan proses penana-
man nilai-nilai kemanusiaan, sehingga 
manusia memiliki karakter atau budi 
pekerti yang luhur. Sesungguhnya 
pendidikan itu sendiri adalah pem-
bentukan karakter. Apabila pendidikan 
tanpa berorientasi pada pembentukan 

karakter tentu tidak akan ada gunanya. 
Mahatma Gandi pernah membilang 
education with out character is use-
less, pendidikan tanpa karakter tidak 
ada gunanya, itu benar sekali. Essensi 
dari pendidikan adalah pembentukan 
karakter atau menguatkan karakter 
yang baik yang luhur, yang  tercer-
min melaui religiusitas yang tinggi, 
nasionalis, sikap gotong royong, man-
diri, dan integritas. Di dalamnya juga 
meliputi karakter kejujuran, disiplin, 
kerja keras, tanggung jawab dan se-
terusnya. Bila nilai-nilai karakter yang 
luhur tersebut telah tertanam dengan 
baik, maka dengan sendirinya karakter 
anti korupsi ada di dalamnya.

Prihal ini di dalam undang-
undang nomor 20 Tahun 2003 ten-

tang Sidiknas, dinyatakan  bahwa 
“pendidikan adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembe-
lajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, ke-
pribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta ketrampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan, 
negara” (uu no. 20 Tahun 2003 
Tentang Sisdiknas). Essensi pen-
didikan dalam undang-undang 
Sisdiknas tersebut sejalan dengan 
tujuan Pendidikan Agama Hindu 
yakni untuk membentuk peserta 
didik menjadi manusia yang beri-
man dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang 
Widhi Wasa, memiliki kecerdasan, 
ketrampilan  dan berbudi pakerti 
yang luhur. Dengan kata lain, tujuan 
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Pendidikan Agama Hindu di seko-
lah adalah  membentuk manusia 
Indonesia seutuhnya yang memiliki 
kecerdasan spiritual, kecerdasan 
sosial, kecerdasan emosional dan 
kecerdasan intelektual.

untuk mewujudkan hal tersebut 
maka Pendidikan Agama Hindu harus 
diupayakan agar dapat menumbuh-
kembangkan dan meningkatkan 
kualitas Sradha dan Bhakti setiap 
insan melalui pembelajaran, peng-
hayatan dan pengamalan ajaran 
agama dengan baik;  disamping 
juga dapat mewujudkan nilai-nilai 
keluhuran hidup yang merupakan 
tujuan Agama Hindu itu sendiri yakni 
terwujudnya kesejahtraan duniawi 
(Jagathita) dan kebahagiaan batin/ 
kelepasan (Moksartham). Berdasar-
kan hal tersebut maka upaya  men-
giintegrasikan pendidikan karakter, 
termasuk di dalamnya  pendidikan 
anti korupsi ke dalam Pendidikan 
Agama Hindu adalah upaya yang san-
gat tepat. upaya itu bisa dilakukan me-
lalui pembelajaran yang kontekstual 
(contexstual teaching and learning / 
CTL), atau melalui jaring-jaring tema 
dalam pembelajaran. 

Pendidikan karakter dan pendidikan 
anti korupsi  adalah dua hal yang bisa 
disisipkan dalam pembelajaran Pen-
didikan Agama Hindu yang memiliki 
tujuan yang sama, yakni mewujudkan 
insan-insan Indonesia kedepan yang 
memiliki kecerdasan secara intelek-
tual, emosional, sosial dan sekaligus 
berkarakter yang kuat. Tentu didalam-
nya meliputi karakter kejujuran, integri-
tas, tanggungjawab, disiplin, nasionalis, 
dan nilai-nilai luhur lainnya. Dengan 
sendirinya insan yang demikian tidak 
akan permisip pada korupsi.

Pendidikan karakter (Kemendikbud, 
2011) adalah pendidikan  nilai  yang  
mengajarkan tentang  mana yang benar 
dan mana yang salah. Disamping itu 
pendidikan karakter juga  menanamkan 
kebiasaan  (habituation) tentang hal-hal 
yang baik yang harus dilakukan dalam 
hidup ini. Melalui pendidikan karakter 
yang disisipkan kedalam Pendidikan 
Agama Hindu, seseorang  akan memiliki 
wiweka yang mampu membedakan ten-
tang mana yang benar dan mana yang 
salah, mana yang baik dan mana yang 
buruk. Kemudian mampu merasakan 
dan melakukan nilai-nilai  yang baik.  
Dengan kata lain, pendidikan karakter 

yang holistik adalah terpadunya aspek 
pengetahuan moral yang baik (moral 
knowing),  dengan perasaan yang baik 
(moral feeling), dan diwujudkan dalam 
prilaku yang baik (moral action) dalam 
kehidupan sehari-hari.

Pendidikan karakter termasuk 
didalamnya karakter anti korupsi 
menekankan pada habituasi atau ke-
biasaan yang terus menerus diprak-
tekan dan dilakukan. Dan itu semua 
harus didukung dengan  keteladanan 
/ contoh prilaku yang baik dari tokoh-
tokoh panutan di masyarakat.  Sebab, 
betapapun baiknya pendidikan kara-
kter di sekolah bila keteladanan dari 
orang-orang tua, tokoh tokoh yang 
mestinya jadi panutan, tidak bisa  
memberikan contoh / keteladan yang 
baik; maka itu semua tidak ada gunan-
ya. Begitu pula sebaliknya; sekalipun 
pendidikan karakter di sekolah belum 
optimal, tetapi keteladanan dari para 
orang tua dan tokoh-tokoh panutan di 
masyarakat sangat baik, maka dapat 
diyakini karakter anak-anak muda pasti 
akan baik.(*Penulis, Pengawas Sekolah 
Disdikpora Kabupaten Karangasem, 
Alumni program  S3 IHD negeri Den-
pasar). 7

PEnDIDIKAn karakter mulai ter-
dengung secara hebat. Di tengah 
kebangkrutan moral bangsa, 

maraknya tindak kekerasan, inkohe-
rensi politisi atas retorika politik, dan 
perilaku keseharian, pendidikan karakter 
yang menekankan dimensi etis-religius 
menjadi sangat mendesak untuk diter-
apkan. Kebiasaan berpikir kritis melalui 
pendasaran logika yang kuat dalam 
setiap argumentasi juga belum menjadi 
habitus. Pendidikan karakter merupakan 
tema strategis yang memang amat kon-
tekstual dengan situasi kekinian yang 
dinilai makin abai terhadap persoalan-
persoalan akhlak dan budi pekerti. 
Degradasi moral dan involusi budaya 
telah menjadi fenomena rutin yang 
makin menenggelamkan kemuliaan dan 
martabat bangsa. Perilaku kekerasan, 
vandalisme, korupsi, dan berbagai 
perilaku tidak jujur lainnya telah menjadi 
sebuah kelatahan kolektif. Tak ayal lagi, 

Pendidikan Karakter dalam Pencarian…
Berharapkan Bersemai Pendidikan Nilai…
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Menumbuhkan Minat Siswa 
(Remaja) dalam Penelitian

Salah satu kegiatan siswamelakukaninovasimengubah air laut yang berasaasin-
menjadi air tawar, menggunakan media kacadanmatahari.

negeri ini tak lebih dari sebuah pentas 
kolosal yang menyuguhkan repertoar 
tragis, pilu, dan menyesakkan dada.

Kita harus berbangga, bangsa dan 
negeri yang besar ini mempunyai dan 
mewarisi nilai-nilai genuine yang secara 
historis telah membuat kesejatian diri 
bangsa menjadi lebih terhormat dan 
bermartabat. Tanpa bermaksud untuk 
tenggelam kedalam romantisme masa 
silam, yang jelas mari kita belajar pada 
nilai-nilai kearifan local masa silam se-
bagai basis perilaku untuk memasuki 
pusaran arus global yang makin rumit 
dan kompleks, sehingga bangsa kita 
sanggup menjadi bangsa yang maju 
dan modern tanpa harus kehilangan pi-
jakan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. 
negeri kepulauan yang memiliki kemaje-
mukan dalam soal etnis, bahasa, budaya, 
ras, dan berbagai kekuatan primordial 
lainnya itu sejatinya bisa membangun 
sebuah kesenyawaan peradaban yang 
menggambarkan mosaic keindonesiaan 
yang toleran, demokratis, bermartabat, 
berbudaya, dan beradab.

Misbahul Huda dalam sebuah 
opininya menyitir, membangun kem-
bali karakter bangsa ini akan efektif jika 
melalui jalur pendidikan. namun, hal 
itu harus dilakukan secara sistematis 

dan berkesinambungan. Mulai kelu-
arga, sekolah, dan masyarakat.Sebab, 
pendidikan karakte rmencakup penge-
nalan nilai secara kognitif, penghayatan 
nilai secara afektif, dan kepengamalan 
nilai secara nyata. Dari gnosis sampai 
kepraksis. Singkatnya, pendidikan 
karakter adalah membimbing orang 
untuk secara sukarela mengikatkan diri 
pada nilai.Terdapat tiga hal penting yang 
mesti diperhatikan dalam pendidikan 
karakter.Yakni, pembiasaan, contoh atau 
tela dan, dan pendidikan/pembelajaran 
secara terintegrasi.

Saya sependapat dengan ajakan, 
setidaknya, ada tiga hal penting dan 
mendasar yang perlu segera diagen-
dakan agar pendidikan karakter benar-
benar bisa diimplementasikan kedalam 
institusi pendidikan kita. Pertama, mem-
bangun keteladanan elite bangsa.Sudah 
lama, negeri ini telah kehilangan sosok 
negarawan yang bisa menjadi teladan 
dan anutan sosial dalam perilaku hidup 
sehari-hari. Kedua, memberdayakan 
guru. Sesungguhnya bukan hanya 
semata-mata tingkat kesejahteraan 
yang dibutuhkan guru, melainkan juga 
pemberdayaan dari ranah kompetensi 
yang selama ini masih menyisakan 
tanda tanya. Empat kompetensi –pro-

fesional, pedagogik, kepribadian, dan 
sosial– yang menjadi syarat wajib bagi 
guru professional belum sepenuhnya 
bisa diimplementasikan dalam perilaku 
dan kinerja guru sehari-hari. Belum lagi 
persoalan perlindungan dan advokasi 
terhadap kinerja guru yang dianggap 
masih lemah, sehingga guru belum 
sepenuhnya mampu menjalankan 
peran dan fungsinya secara optimal. 
Ketiga, dukungan lingkungan sosial, 
kultural, dan religi terhadap keberlang-
sungan pendidikan karakter dalam 
dunia pendidikan.

Ki Supriyoko mengajak, saatnya kita 
kembali ke pendidikan Indonesia, pendidi-
kan konsepsi Bapak Pendidikan nasional 
Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan itu harus 
berlangsung dalam suasana keluarga 
dengan pendidik sebagai orang tua dan 
anak didik sebagai anak. Pendidikan itu di-
lakukan dengan rasa kasih sayang (love), 
keikhlasan (sincerely), kejujuran (hones-
ty), keagamaan (spiritual), dan suasana 
kekeluargaan (family atmosphere). Moral 
pendidik bukanlah pegawai pemerintah 
atau yayasan, tetapi orang tua yang men-
gasuh anaknya. Benar, mari kita wujudkan 
pendidikan karakter secara nyata, tak hanya 
mengapung-apung dalam bentangan slogan 
dan retorika belaka. 7

PEnDIDIKAn

KEMEnTERIAn Pendidikan 
dan Kebudayaan pernah 
menggelorakan Semangat 

Menemukan Kebaruan untuk diri 
remaja. Semangat yang bertujuan 
untuk melecut semangat remaja 
melakukan penelitian.  Hasil pene-
litian mempunyai nilai riset hanya 
kalau menyumbangkan kebaruan. 
Sementara kebaruan sebetulnya 
sudah ada di alam semesta, tetapi 
baru diketahui oleh manusia untuk 
pertama kalinya. Penelitian ber-
fungsi untuk memperluas horison 
ilmu pengetahuan. Horison dari 
apa yang bisa dipahami dan dikua-
sai oleh manusia secara empirik. 

Wahana untuk membangkitkan 
semangat penelitian para remaja 
banyak digelar setiap tahun. Ke-
giatan ini, bertujuan membangun 
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minat, hasrat, dan mengembangkan 
rasa ingin tahu. Minat dan hasrat 
untuk meneliti itu hanya akan kuat 
kalau ada rasa ingin tahu tentang apa 
yang terjadi di alam semesta dan di 
lingkungan sosial kita ini. Dengan 
keingintahuan yang kuat itulah maka 
akan berkembang semangat untuk 
menemukan kebaruan.

Masa remaja adalah masa yang 
baik untuk menumbuhkan minat untuk 
bereksplorasi, senada dengan ungka-
pan seorang pakar pertanian Jepang 
bernama Shoichi nakata yang dikutip 
oleh Andi Hakim nasoetion, memper-
telakan kehidupan dengan ungkapan 
kehidupan kanak-kanak adalah khaya-
lan, kehidupan remaja adalah mimpi, 
kehidupan setengah baya adalah 
kenyataan, kehidupan manula adalah 
kenangan. Semangat menemukan 
kebaruan itulah yang menjadi pangkal 
dari semangat kreativitas. Kreativitas 
juga bisa dikembangkan melalui olah 
rasa, pendidikan estetika, dan aktivitas 
kegiatan hati. Kreativitas yang ber-
basis pada teknologi dan teknokrasi 
akan lebih ideal jika dipadu dengan 
kreativitas yang berbasis pada estetika 
dan juga terintegrasi dengan inspired 
creativity.   

Pembinaan Sejak Dini
Di sekolah-sekolah telah dibentuk 

Kelompok Ilmiah Remaja (KIR). KIR 
lahir ketika digelar Konferensi Anak-
anak Sedunia di Grenoble, Perancis, 
tahun 1963. Di Indonesia pembinaan 
remaja dilaksanakan oleh Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
sejak 1969. Pembinaan dini yang 
dilakukan secara berkesinambungan 
diharapkan dapat melahirkan calon-
calon ilmuwan masa depan. Menum-
buhkan minat penelitian pada remaja 
antara lain membiasakan remaja 
memanfaatkan waktu luang dengan 
aktivitas ilmiah, terlatih meneliti 
hal-hal yang terkait lingkungan, dan 
tergalinya potensi sumber daya alam 
khas daerah masing-masing, selain 
mendorong budaya iptek. 

Minat remaja terhadap penelitian 
dapat menumbuhkembangkan minat 
remaja terhadap ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Remaja agar terbiasa 
beraktivitas ilmiah. Banyak anak-anak 
masih  mengibaratkan  penelitian itu 
sebagai menara gading, atau sesuatu 
yang sulit dijangkau. Ini terjadi karena 
mereka belum  berani meneliti satu 
kasus saja. Prof. Dr. umar Anggara 
Jenie menyitir bahwa usia 15-18 ta-
hun merupakan usia di mana anak 
lagi senang-senangnya melakukan 
eksplorasi pada apa yang ada di seki-

tarnya. Begitu kita bisa memancing 
keingintahuan siswa dengan memberi 
ruang bagi mereka untuk bertanya 
secara aktif, maka semangat meneliti 
akan tumbuh dalam diri mereka. Rasa 
ingin tahu yang ada dalam diri remaja 
jangan dibiarkan berlalu tanpa bekal 
yang berarti dalam perjalanan hidup 
selanjutnya. Kuncinya terletak pada 
kreativitas insan pendidik untuk meng-
gugah siswa menjawab rasa ingin 
tahu mereka. 

Prof. Dr. umar Anggara Jenie 
menyayangkan dunia pendidikan di 
Indonesia yang banyak menampilkan 
proses pembelajaran dengan pola ha-
falan dan sedikit sekali menggali nalar 
siswa. Sehingga begitu sekolahnya 
tamat, siswa tidak mendapatkan apa-
apa selain selembar kertas bernama 
ijazah. Kondisi pembelajaran yang 
mengandalkan hafalan, sebenarnya 
tidak terlalu menguntungkan untuk 
menumbuhkan budaya meneliti di 
kalangan siswa. Sebab, lagi-lagi 
siswa tidak cukup terlatih otaknya 
untuk mengerti ilmu yang diajarkan, 
apalagi mau melakukan sesuatu un-
tuk mengeksplorasi rasa ingin tahu-
nya. upaya menumbuhkan semangat 
meneliti di kalangan siswa tidak akan 
optimal bila sistem pembelajaran kita 
masih menggunakan pola hafalan. 

Minat meneliti tidak terbatas pada 
ilmu-ilmu eksakta, tetapi juga ilmu-
ilmu sosial dan ilmu sastra. Itu bisa 
ditempuh dengan menyajikan materi 
pelajaran secara menarik dan menant-
ang. Saat akan menggali siswa me-
nyenangi kegiatan penelitian, siswa 
harus diajak untuk membaca fenom-
ena alam, sosial dan budaya dengan 
pertanyaan 3WH atau apa, siapa, 
mengapa dan bagaimana. Kebiasaan 
semacam ini bisa menjadi dasar bagi 
siswa untuk melakukan aktivitas pene-
litian. upaya lain yang bisa dilakukan 
adalah memperbanyak kegiatan 
lomba penelitian ilmiah remaja antar 
sekolah. Adanya lomba semacam itu 
bisa menjadi wadah atas semangat 
penelitian yang bersemayam dalam 
diri siswa. Lomba-lomba penelitian 
semacam itu bisa menjadi pendorong 
bagi siswa untuk meneliti. Siswa 
seakan mendapat dukungan atas apa 
yang telah dilakukannya selama ini. 

Membantu dalam Penemuan 
Masalah

Mengapa siswa jadi malas meneliti? 
Banyak siswa sudah takut duluan sebe-
lum mencoba melakukan sebuah pene-
litian sederhana. Banyak siswa sudah 
takut sebelum memulai dan mencari 
persoalan. Banyak siswa yang mem-

bayangkan untuk melakukan penelitian 
harus sangat serius, belajar terus dan 
merasa kurang bergaul. Terbayang 
oleh mereka tumpukan buku tebal 
dengan harus banyak mengunjungi 
perpustakaan. Padatnya kurikulum pun, 
kian membikin jenuh siswa, yang ujung-
ujungnya, siswa merasa tidak mau lagi 
dipusingkan oleh macam-macam hal, 
termasuk penelitian. Mereka banyak 
yang memilih ekstrakurikuler yang 
cenderung fun dan enjoy, semisal seni 
atau olah raga. 

Masalah utama siswa dalam 
mengadakan penelitian bukanlah 
bagaimana mengadakan penelitian, 
bukanlah bagaimana melaksanakan 
langkah-langkah penelitian, melainkan 
apa permasalahan yang akan diteliti. 
Siswa perlu pedampingan untuk dapat 
menemukan ide penelitian. Tak perlu 
mencari ide yang aneh-aneh yang 
justru bikin “alergi” siswa terhadap 
kegiatan penelitian, tetapi bagaimana 
bisa merelevansikan mata pelajaran 
yang diberikan di sekolah dengan 
fenomena alam sekitar. Dan yang 
terpenting lagi, beri ruang pada siswa 
untuk bertanya secara aktif sehingga 
anak tergelitik untuk melakukan hal-
hal yang kreatif. Agar menemukan 
masalah siswa diharapkan harus 
memiliki perilaku mempertanyakan 
segala sesuatu yang menarik perha-
tiannya. Kebalikannya, agar selalu 
dapat mempertanyakan siswa itu ha-
rus dapat menemukan masalah. untuk 
itu siswa harus mampu berpikir dan 
bernalar secara kreatif. 

Langkah apa kiranya yang dapat 
dipakai sebagai pegangan agar 
seorang lebih mudah menemukan 
masalah untuk diteliti? Andi Hakim 
nasoetion memaparkan langkah-lang-
kah yang mungkin dapat membantu 
siswa menemukan masalah untuk 
dipakai sebagai sumber membuat 
pertanyaan-pertanyaan. Pertama,  
carilah keanehan-keanehan yang me-
nyimpang dari keteraturan yang biasa 
diamati. Seorang siswa SMA dari 
Bangkinang, misalnya, menemukan 
keanehan sewaktu bapaknya mene-
bangi semak-semak disekitar kolam 
ikan. Tiba-tiba saja anak ikan gurami 
lenyap dari tepi kolam, dan akhirnya 
tahulah ia bahwa akar-akar semak-
semak yang menjorok kedalam kolam 
menjadi tempat berlindung anak ikan 
gurami dari pemangsanya. 

Kedua, dengarlah keterangan 
orang mengenai keanehan itu, bukan 
untuk langsung dianggap benar, me-
lainkan untuk dipakai sebagai sumber 
bertanya-tanya. Siswa harus mempu-
nyai kesabaran mendengarkan ket-
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erangan mengapa sesuatu itu seperti 
itu. Ketiga, Kumpulkan data melalui 
pengamatan-pengamatan pendahu-
luan untuk membantu mempertajam 
pertanyaan-pertanyaan yang kemu-
dian akan dipakai menyusun pendapat 
sementara mengenai permasalahan 
yang dihadapi itu. Jangan terburu-bu-
ru mencoba menulis usulan penelitian 
sebelum mendapatkan garis besar 
gambaran permasalahan tepat. Keem-
pat, uraikan permasalahan itu menjadi 
golongan-golongan permasalahan, 
sehingga penanganan permasalahan 
dapat dilakukan bertahap. 

Kelima, tegaslah membuat hipo-
tesis yang berani, melalui perumusan 
yang berani pula. Kalau hipotesis yang 
disusun tidak “berani”, mustahil ada 

kesempatan menemukan pengeta-
huan baru yang orisinal. Keenam, 
upayakan menemukan penjelasan 
yang wajar saja atas keanehan-ke-
anehan yang ditemukan dan akan 
dijadikan pengetahuan baru. Ketujuh, 
menolak mengikuti kaidah-kaidah 
yang berlaku kalau terasa bahwa 
aturan-aturan itu mengekang kreasi. 
Begitu suatu paradigma terasa meng-
hambat kreasi, maka itu pertanda 
bahwa paradigma itu sudah kuno. 
Biasanya yang berani membongkar 
paradigma adalah ilmuwan muda usia 
yang belum terikat pada kemampuan 
berpikir. Perilaku seperti itu mungkin 
sekali tidak disenangi oleh masyara-
kat, akan tetapi justru karena hal inilah 
kemampuan berkreasi seseorang 

dapat terhambat dan kemajuan ilmu 
pengetahuan terjerat. Kedelapan, 
jangan takut berbuat kesalahan dan 
mengkhayallah dengan bebas. Ke-
salahan adalah pengalaman yang 
menghindarkan membuat kesalahan 
yang sama dimasa depan. Kesalahan 
juga mempermudah pemahaman 
berbagai masalah yang sulit, karena 
membuka jalan tinjauan dari pandan-
gan yang lain.  Selalulah bertanya “apa 
sebabnya” apabila menghadapi suatu 
pengetahuan lama. Kalau kebiasaan 
ini tidak dimiliki, tidak akan pernah 
dapat terciptakan pengetahuan baru.  

    
I Putu Sudibawa,

Guru Kimia SMAn 1 Sidemen, 
Karangasem

I Wayan Astha Pariana

Getol lestarikan SENI BUDAyA 
BAlI walau di Perantauan

Pritha Palentina berpasangan dengan ni Komang nia Kusuma saat mengikuti utsawa Dharma Gita (uGD) 
tingkat nasional di Kota Palembang.
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I WAYAn Astha Pariana alias Wayan Cepag 
yang lahir tanggal 22 Januari 1971 anak 
bungsu sebelas bersaudara putra dari pas-

angan I Ketut Kethen (alm) dengan ni nengah 
Kebek tinggal dibanjar Dinas Geria Desa Culik, 
Kecamatan Abang, Kabupten Karangasem. Pada 
awal tahun 1996 Pariana sempat mengikuti per-
tukaran pemuda ke Aceh.

Pemuda yang tamatan SMA Candra Bhuana 
Abang ini, atas bantuan seorang keluarga yang 
tinggal di Pupuan, kenal dengan I Gusti Putra 
Sugata dari Tabanan yang Kepala bank BTn 
cabang Jakarta, memperkerjakan ia sebagai 
satpam. Mulai tahun 1996 ia pun dengan penuh 
semangat pergi ke Jakarta meninggalkan Desa 
Culik dan keluarganya. Gaji yang ia terima per-
tama kali hanya Rp. 350.000,- setelah 20 tahun 
bekerja karena umur maka Pariana dipensiunkan 
pada Maret 2016. Gaji terakhir ia terima Rp. 
3.500.000,- dan tabungan/ pesangon ia terima 
Rp. 36.000.000,-

Ia kawin tanggal 5 Mei 2003, mempersunting 
gadis Bali kelahiran Lampung, anak ke sepuluh  
Darmiki, Darmiki ikut kakaknya nengah nesa 
yang seorang tentara. Pada mulanya ia bekerja 
di Garmen, namun pada krisis moneter ia di 
PHK. Darmiki akhirnya membantu orang yang 
menjual canang di Pura Raditya Dharma Bogor. 
Di pura inilah pertemuan pertamanya Wayan 
Astha Pariana. Akhirnya jatuh hati. Kini mer-
eka sudah dikaruniai dua orang putri dan satu 
orang putra. Pekerjaannya sehari-hari sekarang 
adalah secara mandiri telah mampu menjual 
canang, daksina, dan bebanten yang lain, baik 
dirumahnya maupun di Pura Raditya Dharma 
Bogor. Bahan-bahan canang dan banten dibeli 
di pasar Cibinong. Sedangkan Pariana setelah 
pensiun membuka usaha jual Teh poci dan bakso 
di Pura yang sama.

I Wayan Astha Pariana alias Wayan Cepag 
termasuk pemuda yang ulet. Karena keuletannya 
boleh dikatakan ia berhasil/sukses. Sampai saat 
ini ia telah mampu membeli dua petak tanah 
di Cibinong Bogor dan Jakarta. Satu sebagai 
tempat tinggal denga perumahan yang lumayan 
di kota besar. Pariana walaupun tinggal diran-
tauan ia sangat getol Melestarikan seni budaya 
Bali. Ia Bergabung pada paguyuban Karangasem 
(PAKAR) yang diketuai oleh Kolonal I Wayan 
Warka anggotanya lebih dari 300KK dari Bogor, 
Bekasi, Tangerang, Jakarta, Serang, Banten selu-
ruhnya orang-orang Karangasem diperantauan. 
Paguyuban ini sering mendatangkan pelatih 
melestarikan genjek, topeng dan lain-lain. Sekre-
tariatnya di Pura Komplek Perkemahan Pramuka 
Cibubur “Tiang sering kapituduh nyolahang 
rangda utawi topeng. Paguyuban Karangasem 
utawi PAKAR puniki lintang mawiguna. Keg-
iatane wantah kegiatan sosial upami suka duka, 
dharma santhi, pesantian, sima krama, upacara 
pawiwahan, upacara kematian/kesedayan. Sane 
pinih utama ngerajegang Seni Budaya Bali” kata 
Astha Pariana panjang lebar dalam bahasa Bali 
halus, baru-baru ini ditemui dirumah kakaknya 
I Wayan Cepug di Banjar Dinas Geria Culik saat 

ia berkesempatan pulang ke Bali.
Pariana lebih berbangga lagi karena anaknya 

yang pertama bernama Luh Pritha Palentina 
yang lahir tanggal 14 Februari 2004 sedang 
duduk dikelas tiga SMPn 02 Sukaraja Bogor 
mengikuti jejak sang ayah. Ia rajin belajar tari 
bali seperti Puspanjali, Pendet, Manukrawa, 
Rejang dll, pada salah satu sanggar tari Bali di 
Bogor. Pritha sangat getol melestarikan seni 
Budaya Bali. Tahun 2017 ini Pritha mewakili 
Provinsi Jawa barat setelah berhasil mengalah-
kan wakil-wakil tiap Kabupaten di Provinsi Jawa 
Barat dalam lomba mawirama dan berhasil maju 
ke tingkat nasional. Dalam kegiatan ini Pritha 
Palentina berpasangan dengan ni Komang nia 
Kusuma anak SMPn 01 Cibinong, anak ketiga 
dari pasangan I Ketut Mangku (seorang tentara) 
dan ni Wayan Suarni mereka juga lahir di desa 
Culik tepatnya  di Banjar Geria Culik. Tanggal 
8 sampai 10 Juli 2017 ini ia mengikuti utsawa 
Dharma Gita (uGD) tingkat nasional di Kota 
Palembang. Kata Pariana penuh bangga yang 
beralamat di kampung Sawah RT 01/RW 11 
Cibinong Bogor Jawa Barat.

“Saya sudah siap dan bangga sebagai wakil 
Jawa Barat dalam wirama sebagai pengartos. 
Bersama nia Kusuma sebagai pelantun wirama. 
Lawan yang berat adalah dari Provinsi Bali. 
Walaupun demikian saya senang itung-itung 
mencari pengalaman dan pengabdian kepada 
Tuhan/Ida Sanghyang Widi Wasa”. Kata Pristha 
penuh bangga yang dibina oleh Putu Widana. 
7 (Ida Made Giur Dipta)

I Wayan Astha Pariana
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Pendahuluan
Pada tahun 1930 seorang penulis 

asing bernama Hickman Powel mem-
beri sebutan The Paradise Island 
kepada sebuah pulau yang memiliki 
luas wilayah hanya 5.632,86 km2. 

atau 563.286,40 Ha. Sementara itu, 
nehru menyebut pulau itu sebagai 
the morning of the world. Pulau yang 
dimaksud oleh kedua penulis tadi 
tiada lain adalah pulau Bali, pulau 
Dewata tempat bersemayamnya 
Dewa-Dewi dari Kahyangan, tempat 
Maharesi memantapkan tapa-semadi 
dan mencapai kelepasan.

Pemberian nama seperti  i tu 
dilandasi oleh beberapa alasan di 
antaranya: Pertama, mayoritas pen-
duduknya menganut Hindu Dharma 
yang tercermin dalam berbagai 
aspek kehidupan masyarakat, mulai 
mereka bangun pagi, melaksanakan 
kegiatan keseharian, sampai pada 
ketika mereka melakukan kreativitas 
kesenian, seluruhnya mencerminkan 
nilai-nilai Hindu; Kedua, tata ke-
masyarakatan diatur berdasarkan 
prinsip harmoni Tri Hita Karana, se-
hingga masyarakat senantiasa ditun-
tut untuk tetap menjaga keselarasan 
dan keseimbangan hubungan antara 
dirinya dengan Tuhan sang maha 
pencipta, antara manusia dengan 
sesamanya, dan antara manusia 
dengan lingkungan alam; Ketiga, 
masyarakat Bali memiliki aneka ra-
gam kesenian persembahan dan ton-
tonan yang sarat dengan nilai filsafat 
kehidupan, terutama berhubungan 
dengan konsepsi dualisme yang 
dibuat hitam-putih, bahwa perilaku 
yang dilandasi oleh kecurangan, 
kejahatan, ketidakjujuran, keseraka-
han pada akhirnya akan mengalami 
kekalahan dan kehancuran. 

Ketiga fenomena itu lahir dari 
tatanan nilai Hindu, terutama pada 
dorongan konsepsi bakti marga 
dan karma marga.Masyarakat Bali 
disosialisasi dan dibesarkan oleh 

tuntutan hati nurani untuk mem-
persembahkan yang terbaik dari 
yang mereka miliki, mereka terbiasa 
bekerja tanpa motivasi terhadap ha-
sil yang berlebihan.Dengan landasan 
moral Hindu Dharma, mereka beru-
saha bekerja sebaik-baiknya sebagai 
bentuk persembahan. Karena itu, 
bagi sebagian besar masyarakat Bali 
kerja adalah yadnya.

Identitas Manusia Bali
Identitas berarti ciri-ciri atau 

sifat-sifat khas yang melekat pada 
sesuatu sehingga menunjukkan 
suatu keunikannya serta membeda-
kannya dengan sesuatu yang lain. 
Terkait denagn kebudayaan, identi-
tas merupakan ekspresi eksistensi 
budaya suatu kelompok. Identitas 
etnik misalnya dapat ditentukan oleh 
faktor-faktor material budaya, sep-
erti makanan, pakaian, perumahan, 
peralatan, dan faktor-faktor nonma-
terial sepaerti bahasa, adat istiadat, 
kepercayaan, cara berfikir, sikap, dan 
lain-lain (Liliweri, 2005:48). Akan 
tetapi identitas budaya tidak datang 
sendiri, melainkan dibentuk atau 
dibangun oleh sebuah interaksi dina-
mis antara konteks (dan sejarah) dan 
construct. Oleh karena itu sifatnya 
situasional dan berubah, disusun 
dalam hubungannya dengan sejum-
lah other (Maunati, 2004). Mengikuti 
definisi ini, maka identitas diben-
tuk atau dibangun melalui sebuah 
proses yang terus-menerus menjadi. 
Selanjutnya identitas menentukan 
keberadaan suatu kelompok dengan 
kelompok lainnya dalam suatu ma-
syarakat yang multikultur.

Manusia Bali dalam hal ini bukan-
lah setiap orang yang dilahirkan di 
Bali, dibesarkan, atau berdomisili di 
Bali; bukan juga orang yang meng-
gunakan atribut-atribut kebudayaan 
Bali; yang dapat berbahasa Bali den-
gan fasih; juga bukan semua orang 
yang beragama Hindu. Identitas ma-

nusia Bali, justru dicerminkan dalam 
sikap dan perilaku kesehariannya, 
serta tata cara berinteraksi dalam 
masyarakat yang lebih luas. Komu-
nitas migran diluar Bali misalnya, 
dengan jelas dapat dilihat identitas 
ke-Bali-annya jika mereka tetap 
melaksanakan budaya Bali dalam 
keseharian hidupnya. Sebaliknya, 
orang Bali yang tidak lagi meng-
gunakan kebudayaan Bali sebagai 
panduan sikap dan perilakunya, 
maka ia telah kehilangan identitas-
nya sebagai manusia Bali.

Mengingat budaya Bali di ma-
sing-masing daerah menunjukkan 
ciri-ciri yang bervariasi, unik, dan 
khas. Antropolog pada umum-
nya membedakan dua bentuk ma-
syarakat Bali akibat kuat-lemahnya 
pengaruh-kebudayaan Hindu-Jawa 
(Majapahit) pada zaman dahulu, 
yakni, masyarakat Bali Aga dan Bali 
Majapahit (wong Majapahit)

Masyarakat Bali Aga  adalah 
masyarakat yang kurang sekali 
mendapat pengaruh kebudayaan 
Hindu Jawa.Mereka umumnya ting-
gal di daerahpegunungan dalam 
kelompok-kelompok terpisah seperti 
masyarakat Tenganan (Karangasem), 
Trunyan (Bangli), Sembiran, Julah, 
Sidatapa, Pedawa, dan Tigawasa 
(Buleleng).Masyarakat kelompok 
ini juga menyebut diri sebagai ma-
syarakat Bali Mula.Masyarakan Bali 
Aga yang tidak tunduk terhadap 
penguasa Majapahit cenderung 
mengisoler diri sehingga mereka 
menjadi kelompok masyarakat yang 
terpisah-pisah diantara masyarakat 
pendatang baru. Walaupun secara 
umum dikelompokkan dalam satu 
kelompok Bali Aga, mereka memiliki 
berbagai perbedaan, seperti sistem 
penguburun, ritual keagamaan, dan 
struktur kepemimpinan adat (Bagus 
dalam Koentjaraningrat, ed. 1988: 
286)

Sementara itu, orang Bali  Ma-

KEBUDAyAAN BAlI 
DAN AGAMA HINDU DI BAlI

OLEH:
Ida Made Pidada Manuaba, S.Ag, M.Si
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japahit merupakan bagian paling 
besar dari pada penduduk Bali 
pada umumnya menempati daerah-
daerah dataran. Masyarakat ini 
hidup dalam ikatan Desa Pakraman 
yang dicirikan denagn adanya Ka-
hyangan Tiga. Mengenai perbedaan 
antara masyarakat Bali aga dan Bali 
Majapahit, setidak-tidaknya dapat 
juga dirujuk dari pendapat Lief-
rinck bahwa masyarakat Bali Aga 
mencirikan sebuah desa tradisional 
yang disebutnya “republik mikro”, 
yang bersifat demokratis, otonom, 
egaliter, dan memiliki sifat religius. 
Sementara itu, Bali Majapahit meski-
pun desa adatnya memiliki ciri yang 
serupa, tetapi pengaruh sistem 
kerajaan masih cukup kuat dalam 
kehidupan masyarakat misalnya, 
sistem puri-panjak, siwa sisya, dan 
juga sor-singgih basa.

Meskipun terdapat perbedaan 
antara masyarakat bali Aga dengan 
Bali Majapahit, namun kebudayaan 
sama-sama terintegrasi dalam se-
buah desa adat dan Desa Pakraman. 
Oleh karena itu, Desa Pakraman be-
serta nilai-nilai yang ada di dalamnya 
merupakan identitas kebudayaan 
Bali, yang dalam pelaksanaannya di 
masing-masing daerah memiliki per-
bedaan-perbedaan dalam kerangka 
desa-kala-patra.Kehidupan Desa 
Pakraman pada intinya mencakup 
upaya-upaya masyarakat untuk 
mendapatkan kebahagiaan (sukerta) 
melalui tiga hubungan harmonis, 
yakni dengan Tuhan (sukertaning 
parahyangan),  dengan sesama 
manusia (sukertaning pawongan), 

dan dengan alam dan lingkungan-
nya (sukertaning palemahan).Ketiga 
hubungan inilah yang sesungguhnya 
menjadi landasan kebudayaan Bali, 
sehingga manusia Bali dapat diru-
muskan identitasnya sebagai manu-
sia yang religius, menjunjung tinggi 
persaudaraan (panyamabrayan) dan 
kebersamaan (paras-paros, sagilik-
saguluk, salunglung sabayantaka), 
dan yang mencintai alam dan ling-
kungannya.

Unsur-unsur Kebudayaan Bali
Agama Hindu Bali

Modernisasi dan globalisasi yang 
disemangati oleh kapitalisme liberal-
isme, menyebabkan setiap pemeluk 
agama bebas mendefinisikan agama 
sesuai dengan keinginannya. Oleh 
karena itu agama tidak lagi menjadi 
sumber nilai dan norma yang dibagi 
bersama sebagai pedoman perilaku 
hidup kolektif dalam kehidupan sos-
ial dan budaya. Melainkan keberaga-
maan lebih merupakan pendefinisian 
ulang (rekognisi) agama melalui 
proses konstruksi, dekonstruksi, 
dan rekonstruksi yang lebih bersifat 
individual dalam penafsiran dan 
pemahaman secara terus menerus. 
Ini menunjukkan bahwa dalam ma-
syarakat kontenporer seorang indi-
vidu atau kelompok dengan mudah 
dapat meracik agamanya berdasar-
kan pengetahuan keagamaannya.
Agama telah menjadi urusan privat 
sehingga setiap individu dapat 
meninggalkan agama lama dan 
beralih ke bentu-bentuk keagamaan 

baru untuk mengisi kekosongan 
rohaninya.

Fenomena keagamaan semacam 
ini ditandai dengan bermunculannya 
aliran-aliran yang menjadikan “Spiri-
tualitas” sebagai tema sentralnya. 
Mulai dari aliran yang sifatnya lokal 
seperti Dharma Murti, Sandhi Murti, 
Cakra Naga siwa Sampurna (yang 
menekankan mistis bali:Kanda Pat) 
sampai aliran-aliran yang diadopsi 
dari luar Indonesia, misalnya Falun 
dafa/Falun gong, Sai Baba, Hare 
Krisna, Brahma Kumaris, Ananda 
Marga, dan lain sebagainya. Aliran-
aliran tersebut sebagian berinegrasi 
dengan keagamaan masyarakat lokal 
(baca: Hindu Bali), sebagian netral 
dan sebagian lainnya “menentang” 
agama lokal. Bentuk penentangan 
terhadap agama Hindu Bali  di-
munculkan dalam wacana-wacana 
misalnya, “Hindu Bali tidak memiliki 
landasan spiritual yang kuat karena 
hanya mengutamakan banten”, 
Hindu bali bertentangan dengan 
Weda” atau Hindu Bali memberatkan 
masyarakat”. Ini artinya Hindu Bali 
telah mengalami redefinisi yang 
beranekaragam sesuai dengan pen-
getahuan masing-masing individu. 
Malahan tidak sedikit yang me-
nyatakan bahwa agama Hindu bali 
sudah tidak relevan lagi dengan ke-
agamaan masyarakat modern yang 
menginginkan efektivitas, efisiensi 
dan kemudahan-kemudahan lainnya. 
Oleh karena itu tidak mengherankan 
bila masyarakat yang tidak mampu 
berafiliasi ke agama Hindu Bali, 
mencari idola-idola baru yang di-

Pura Agung Besakih
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pandang dapat memenuhi kehausan 
religiusnya.

Bagi masyarakat Bali yang meme-
luk agama Hindu, maka India segera 
menjadi idola untuk memenuhi 
kehausan spiritual mereka, karena 
secara faktual India adalah tempat 
lahirnya agama Hindu. Oleh karena 
itu setiap bentuk keagaman apa-
pun yang bernuansa India segera 
mendapat tempat di hati umat Hindu 
di bali. Akibatnya terjadi “migrasi” 
keagamaan dari “Hindu Bali” ke “Hin-
du India”, dengan intensitas yang 
berbeda. Bagi sebagian masyarakat, 
Hindu Bali tetap dianut dan Hindu 
India menjadi pengisi kekosongan 
ruang rohani yang tidak didapatkan 
selama ini. Sebaliknya, ada yang 
benar-benar meninggalkan cara-cara 
beragama Hindu Bali dan digantikan 
dengan bentuk keagamaan baru, 
misalnya dengan bhajan, agni hotra, 
dan lain sebagainya. 

Masyarakat Bali dasarnya me-
mang memiliki sikap terbuka ter-
hadap masuknya kebudayaan-ke-
budayaan lain, namun demikian, 
sejarah masuknya agama Hindu ke 
Bali pada masa silam menunjukkan 
hal yang sangat berbeda dengan 
fenomena masuknya sampradaya 
belakangan ini. Masuknya agama 
Hindu ke Bali pada masa lalu terjadi 
secara dialogis sehingga identitas 
budaya lokal tidak dihilangkan, 
melainkan dipermulia.Kepercayaan 
lokal seperti adanya kehidupan 
setelah kematian dipermulia dengan 
ajaran punarbhawa dalam agama 
Hindu.Oleh karena itu, agama Hindu 
hidup dan kebudayaan Bali menjadi 
dua fenomena dari satu realitas.Jali-
nan kedua fenomena tersebut sulit 
dipisahkan karena keduanya hadir 
bersamaan dalam sistem budaya 
masyarakat yang mentradisi dalam 
adat istiadat.Artinya baik disadari 
ataupun tidak Hindu telah menjadi 
identitas, bahkan kepribadian orang 
Bali yang menyebabkan kebudayaan 
Bali bertahan dalam berbagai gelom-
bang pemikiran.

Menurut catatan Goris, bahwa di 
Bali pada masa silam juga telah dima-
suki oleh berbagai aliran keagamaan 
dari India, yang di sebut paksa. 
Menurut Goris setidak-tidaknya ada 
9 paksa yang pernah berkembang di 
Bali dan jejaknya masih bisa ditemu-
kan sampai sekarang, yaitu: saiwa 
Sidhanta, Pasupata, Bhairawa, Wais-
nawa, Bodha/Sogata, Brahma, Rsi, 
Sora, dan Ganapatya (Goris, 1968: 
4). Mpu Kuturan yang pada masa 
itu dapat dikatakan menjadi ketua 
majelis agama Hindu yang bernama 
“Pakiran-kiran I Jero Makabehan” 

mengadakan paruman agung yang 
menghasilkan kesepakatan bahwa 
sekte-sekte Hindu yang bermacam-
macam ini difusikan, diwadahi, dan 
di payungi dengan konsep Tri Murti. 
Pemikiran berikutnya lahir dari Dahy-
ang Dwijendra yang mempelopori 
pendirian Padmasana atau Sanggar 
Agung sebagai tempat pemujaan Ida 
Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang 
maha Esa (Ardana, 1982: 36).

Fenomena sekte  atau paksa 
dalam sejarah Bali silam, tentu 
sangat bertolak belakang dengan 
masuknya sampradaya ke Bali be-
lakangan ini. Fenomena masuknya 
sampradaya, justru menunjukkan 
bahwa orang Bali telah kehilangan 
jenius lokal yang selama ini menjadi 
filter bagi masuknya kebudayaan 
asing. Kebanggaan dalam menggu-
nakan identitas Hindu India menjadi 
satu indikator  bahwa orang Bali mu-
lai mengalami kegamangan identitas 
keagamaannya. 

Hindu Bali dimaksudkan disini 
adalah agama Hindu yang dilak-
sanakan dalam koridor kebudayaan 
Bali. Di sini perlu ditegaskan bahwa 
dengan menggunakan kata “Hindu”, 
maka Hindu Bali mengakui dan men-
gamalkan ajaran Catur Veda. Sebagai 
kitab suci, yang pelaksanaannya 
berlandaskan pada Tri Kerangka 
Agama Hindu, tattwa, susila, dan 
acarya. Tatwa merupakan landasan 
filosofis ajaran agama, yakni ber-
sumber pada siwa-buddha tattwa; 
susila merupakan landasan dan 
pedoman moral meliputi ajaran 
tentang tingkah laku (nilai-nilai dan 
norma-norma moral), seperti Tri 
kaya Parisudha; dan acara meru-
pakan kebiasaan-kebiasaan dalam 
kehidupan beragama meliputi tradisi 
aktivitas-aktivitas hidup keagamaan 
(upacara dan upakara), yakni Panca 
Yadnya.Ketiga kerangka ajaran terse-
but tidak dapat dipisah-pisahkan dan 
secara riil dapat dilihat dalam akti-
vitas keagamaan masyarakat Hindu 
Bali di wilayah Desa Pakraman. Di 
Desa Pakraman inilah agama Hindu 
Bali diwujudkan sebagai pengalaman 
empiris dalam bentuk Panca Yadnya, 
meliputi Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, 
Pitra Yadnya, Manusia Yadnya, dan 
Bhuta Yadnya, baik sehari-hari (Nitya 
Karma) maupun secara insidental 
(Naimitika Karma). 

Merujuk pada uraian di atas 
dapat dirumuskan ciri-ciri agama 
Hindu Bali yang sekaligus menjadi 
identitas religius masyarakat Bali 
antara lain, (1) bersumber pada 
Siwa-Buddha Tatwa; (2) memiliki 
keterkaitan dengan Kahyangan Tiga; 
(3) melaksanakan Panca Yadnya; 

(4) menggunakan upakara (banten) 
sesuai dengan tradisi yang ber-
sumber pada kitab suci Hindu dan 
lontar-lontar yang ada di Bali; (5) 
dalam lingkungan keluarga dicirikan 
dengan adanya sanggah atau kemu-
lan; dan (6) menjadikan etika Hindu 
sebagai pedoman dalam bersikap 
dan berperilaku. 

Sejalan dengan uraian tersebut di 
atas, Peruman Para Wiku Loka Sabha 
V, Parisada Dharma Hindu Bali meru-
muskan identitas religius masyarakat 
bali yang dituangkan dalam Piagam 
Campuhan, tahun 2007 di Pura 
Samuhan Tiga. Piagam Campuhan 
dengan tegas menyatakan bahwa 
identitas agama Hindu Bali memiliki 
ciri-ciri sebagai berikut:

Dasar Pelaksanaan agama men-
gacu pada Weda Sruti, Weda Smerti, 
Darsana, Tantra, dan kearifan lokal 
yang disarikan ke dalam lontar-
lontar.

Landasan keimanan (Sradha) 
kepada Tuhan adalah Siwat Tatwa 
dengan paham monisme (Ekatva 
Anekatva Svalaksana Bhatara).

Menyembah Tuhan (Sanghyang 
Widhi) lebih khusus disebut Bhatara 
Siwa, Dewa-Dewi dan Hyang Le-
luhur.

Mempunyai tempat pemujaan 
yang disebut Sanggah/Pamerajan 
dan Pura.

Melaksanakan upacara Panca 
Yadnya menggunakan banten den-
gan pakemnya yang khas dipimpin 
oleh Wiku Huwus Kertha Diksita 
dan Pemangku dengan atribut serta 
sarana yang khas pula. 

Agama Hindu yang menjadikan 
sosio-kultural Bali sebagai media 
pelaksanaannya.

Dengan demikian, agama Hindu 
Bali memiliki karakter khas yang 
membedakannya dengan agama 
Hindu di wilayah yang lain.

Dalam rangka membangun iden-
titas keagamaan, agama Hindu Bali  
penting untuk tetap dipertahankan 
eksistensinya dari gempuran bu-
daya global. Mengingat secara 
eksistensial, keberadaan agama 
Hindu Bali tidak dapat dipisahkan 
dari kebudayaan Bali itu sendiri. 
Menghilangnya eksistensi agama 
Hindu Bali maka dapat dipastikan ke-
budayaan Balipun akan menghilang, 
mengingat hampir semua aktivitas 
kebudayaan Bali dikaitkan dengan 
aktivitas keagamaan dalam konsep 
ngayah dan kebersamaan.  ngayah 
dan kebersamaan merupakan ciri 
dari kultur agraris yang sejauh ini 
telah menjadikan agama Hindu Bali 
tumbuh subur. Oleh karena itu, untuk 
mempertahankan agama Hindu Bali 
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dari berbagai gempuran budaya as-
ing adalah dengan mempertahankan 
kultur agraris tersebut, tentunya den-
gan mengadopsi cara-cara modern, 
pemanfaatan IPTEK misalnya. 

Agama Hindu Bali menjadi sistem 
nilai dan norma yang diimplemen-
tasikan dalam sistem tindakan dan 
sistem sosial di Desa Pakraman, 
serta diwujudkan dalam bentuk ma-
terial-material budaya yang agung 
dan mempesona. Bali yang tanpa 
Desa pakraman, Bali yang tanpa 
Pura, Bali yang tanpa yadnya, Bali 
yang hilang keramah-tamahan pen-
duduknya, berarti Bali yang telah 
hilang ke-Bali-annya.

Agama Hindu Bali merupakan 
sumber nilai dan jiwa Desa Pakra-
man. Oleh karena itu, segala akti-
vitas di Desa Pakraman merupakan 
implementasi nyata dari pelaksanaan 
ajaran agama Hindu, baik secara 
individu maupun komunal. Ke-
beradaan Kahyangan Tiga sebagai 
syarat mutlak bagi sebuah Desa 
Pakraman semakin mempertegas 
makna bahwa dasar pembentukan 
Desa Pakraman adalah religiusitas. 
Dengan demikian, pemberdayaan 
Desa Pakraman harus dimulai den-
gan meningkatkan pemahaman 
krama adat terhadap ajaran agama 
Hindu Bali ,  menyangkut aspek 
tattwa, susila, dan acara. Dalam 
konteks inilah desa Pakraman harus 
dapat menjadi pasraman bagi krama 
untuk mendalami dan meningkatkan 
sradha dan bhakti. Disamping itu 
Desa  Pakraman juga harus menjadi 
pusat terlaksanakannya seluruh akti-
vitas keagamaan Hindu dalam wujud 
Panca Yadnya.

Agama Sebagai Sumber 
Berkesenian

Dalam Aji Sangkya (Ida Ketoet 
Djlantik, 1947) sebuah teks Siwa 
Tatwa disebutkan bahwa paham 
dwaita atau dualisme berkaitan 
dengan adanya dua azas pertama 
yang tak bersebab, tetapi menjadi 
sebab segala yang tercipta. Adanya 
suci abadi, maha gaib, dan tak ter-
pikirkan. Dua azas itu disebut Cetana 
(Siwa adalah azas yang sadar) dan 
Acetana (Maya adalah azas yang 
lupa). Pertemuan keduanya melahir-
kan Purusa (azas roh) dan Predana 
(azas materi). Sinerji antara Purusa 
dengan Predana terciptalah alam 
semesta beserta isinya. Tidak ada 
sesuatu apapun yang tercipta tanpa 
pertemuan antara Purusa dengan 
Predana.

Jika dipahami secara lebih rinci 
paham dwaita pada karya ini, dise-
butkan bahwa Siwa dalam sadar-

nYA yang terluhur yang tak berguna 
(nirguna) tak bersifat, tak berwujud, 
tak terpikirkan, dan gaib. Sebaliknya, 
Siwa dalam sadar-nYA: sempurna 
kehendaknya (sida sakahyun), dan 
sempurna karyanya (sida sakarya). Ia 
adalah Siwa yang berguna (saguna). 
Ketika Siwa menyatukan diri dengan 
Maya (Siwatma), sadar-nYA masuk 
menyusupi lupa. Akibatnya, Ia aktif 
berkehendak untuk menciptakan 
segalanya. Karena itu terciptalah 
Purusa dan Predana. Purusa adalah 
putra Siwa yang lebih mewarisi 
sadar-nYA untuk ingin tahu segala 
sesuatu. Sedangkan Predana adalah 
putri-nYA yang lebih mewarisi lupa 
ibunya, Maya, sebagai yang diketa-
hui.

Dalam Jnanasiddhanta karya 
Haryati Soebadio (1985: 87) yang 
mengacu karya Hooykaas (1966) 
secara eksplisit menyatakan bahwa 
paham dwaita dapat dipahami dari 
ucapan Ang-Ah yaitu pengetahuan 
tanpa keragu-raguan mengenai Ada 
dan Tidak Ada, sebagai pengetahuan 
yang tidak berwujud. Lebih lanjut 
dinyatakan bahwa bunyi Ang, merata 
di seluruh tubuh dan juga lewat sem-
bilan lobang. Dengan kedudukan 
tubuh seperti itu, tubuh diibaratkan 
sebagai meditasi matahari (sury-
asuti). Sedangkan ucapan Ah, adalah 
nafas yang meninggalkan tubuh 
yang dipersonifikasi sebagai bulan, 
kelihatan cantik, dan jernih. Karena 
sifatnya yang cantik dan jernih, maka 
disebut dengan meditasi rembulan. 
Manakala tercapai penyatuan antara 
meditasi matahari dan rembulan, 
maka timbullah Pranava-jnana. Pe-
nyatuan Sang Hyang Param Brahma 
dan Sang Hyang Pranava Jnana 
menciptakan Paranjyotirupa. 

Di dalam Rajayoga (Triguna, 
1997: 317) aksara Ah adalah nafas 
vital di bagian kanan, sedangkan 
Ang nafas vital di bagian kiri. Di 
bagian kanan berstana Sada Siwa, 
sedangkan di bagian kiri berstana 
Dewi Gayatri. Di sebelah kanan 
sifat-sifat maskulin, sementara sifat 
feminim menjadi ciri di bagian kiri. 
Semua itu adalah Pranawa Kundalini 
dalam keadaan terbalik. Dualisme Ah 
dan Ang tidak berfungsi optimal jika 
tidak disatukan. Karena itu, manakala 
seseorang mampu menyatukan mak-
na kedua kekuatan dan kiblat aksara 
ini (agar menjadi A), yang dalam 
mikrokosmos terletak di tengah-
tengah kening, maka akan memiliki 
kekuatan amerta. 

Paham dwaita atau dualisme da-
pat pula dipahami melalui konsepsi 
Ardanariswari, yaitu simbol Tuhan 
dalam manifestasi sebagai setengah 

Purusa dan Predana. Kedudukan dan 
peranan Purusa disimbolkan dengan 
Siwa, sedangkan Predana disimbol-
kan dengan Dewi Uma. Di dalam 
proses penciptaan, Siwa memerank-
an fungsi maskulin, sedangkan Dewi 
uma memerankan fungsi feminim. 
Tiada sesuatu apapun akan tercipta, 
jika kekuatan purusa dan predana 
tidak menyatu. Penyatuan kedua 
unsur itu diyakini telah memberikan 
bayu bagi terciptanya berbagai mah-
luk dan tumbuhan yang ada.

Konsepsi dwaita dalam Hindu 
sebagaimana telah diuraikan di atas 
dalam kenyataannya telah menjadi 
bagian penting dari tatanan kultural 
dan sosial masyarakat Bali. Pada 
tatanan kultural tampak pada kon-
sepsi masyarakat Bali mengenai arti 
penting Ulu dengan Teben; antara 
giri dengan segara; perbuatan baik 
berhadapan dengan perbuatan tidak 
baik; antara hal-hal yang suci berha-
dapan dengan hal-hal yang bersifat 
leteh; dan antara niskala berhadapan 
dengan sekala, dan antara Dewa 
dengan Bhuta.

Pada tatanan sistem sosial, kon-
sepsi dwaita juga tampak pada 
pola menetap masyarakat Bali yang 
menempatkan Kaja dan atau Kan-
gin sebagai arah suci. Sedangkan 
arah sebaliknya dipandang sebagai 
arah yang leteh. Tidak hanya dalam 
konsepsi inti seperti itu, tetapi tam-
pak pula pada aspek kesenian an-
tara kesenian Wali dengan kesenian 
Balih-balihan atau klasifikasi seperti 
dibuat Burman Hall (1996). Adanya 
terminologi antara warga pengarep 
dengan warga sampingan; antara 
kerama lanang dan kerama istri, 
merupakan terminologi untuk men-
gukuhkan betapa konsepsi dwaita 
dalam masyarakat Bali sangat ber-
nilai sosial, terlebih kultural.

Adat Bukan Sesuatu yang 
A-Historis

Adat dan tradisi adalah sebuah 
konsepsi yang dianggap bernilai 
dalam suatu komunitas tertentu 
pada jamannya. Selain berupa nilai 
konsepsi itu juga berwujud suatu 
cara, pola tindakan, dan struktur 
sosial. Adat dan tradisi acapkali 
diyakini sebagai representasi komit-
men moral para anggota komunitas 
pendukungnya untuk hidup bersama 
secara damai dan berbudi. Sebagai 
komitmen moral yang diyakini ber-
nilai, maka menjadi kewajiban bagi 
setiap anggota untuk memelihara, 
melestarikan, dan memaknainya 
dengan cara yang paling baik menu-
rut ukuran nilai mereka. 

Tradisi sebagai kesatuan komit-
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men yang berlaku pada jamannya, 
bukanlah sesuatu yang a-historis dan 
tidak mengalami perubahan. Dari 
waktu ke waktu berbagai ‘kebutuhan 
baru’ muncul yang dianggap sebagai 
sesuatu yang harus dipenuhi. Kebu-
tuhan baru itu dalam perjalanannya 
sebagian telah diadaptasi, diakomo-
dasi, dan dijadikan acuan bersama. 
Dalam kenyataannya, terdapat pula 
komitmen moral yang tadinya diru-
muskan untuk tujuan baik, dalam 
implementasinya dewasa ini telah 
mengalami benturan dan malahan 
dianggap sebagai sesuatu yang tidak 
sesuai, sehingga perlu dilakukan 
peninjauan kembali terhadap sub-
stansi, konteks, dan relevansinya. 
Semua itu merupakan dorongan 
alamiah yang bersifat internal, yang 
menandakan bahwa tidak ada satu 
pihakpun yang terhindar dari proses 
perubahan. Perubahan semakin 
terasa kuat bersamaan dengan de-
rasnya pengaruh faktor eksternal, 
yaitu modernisasi dan globalisasi. 

Agama dan Adat Kaitannya 
dengan Pengembangan 
Kesenian

Di depan telah dijelaskan bahwa 
bhakti marga menekankan pada 
penyerahan diri sedalam-dalamnya 
kepada Hyang Widhi Wasa. Ada dua 
katagori bhakti, yaitu apara bhakti 
dan para bhakti.Bhakti yang pertama 
biasanya dilakukan oleh mereka 
yang pengetahuan keagamaannya 
belum maju. Mereka masih mem-
butuhkan simbol sebagai wujud 
persembahan. Dalam realitasnya, 
sebagai wujud cinta kasih dipersem-
bahkanlah berbagai hal terbaik yang 
dimiliki manusia. Seorang petani 
akan mempersembahkan hasil perta-
nian yang mereka peroleh. Seorang 
seniman akan berusaha mewujudkan 
rasa bhakti dengan cara mewujud-
kan simbol-simbol keramat dan 
atau indah tentang Tuhan. Dengan 
demikian, tumbuh dan berkem-
bang berbagai simbol dan tinda-
kan yang bersifat ekspresif dalam 
kaitannya dengan usaha manusia 
mengagungkan Tuhan serta tanda 
manusia pasrah kepada kekuatan 
yang suprame. Lahirlah ritus-ritus 
keagamaan dengan berbagai sarana 
upacara (upakara) yang tidak pernah 
lepas dengan eksistensi Tuhan.

upacara yadnya yang dilan-
dasi oleh asumsi “dengan yadnya 
para Dewa memelihara manusia 
dan dengan yadnya pula manusia 
memelihara Dewa (Reg Veda, X.90). 
Pelaksanaan yadnya semakin kom-
pleks ketika dikaitkan dengan ajaran 

panca-yadnya. Axiomanya terjadi, 
ketika dipadukan antara konsepsi 
panca srada, catur marga, dan panca 
yadnya. 

Pelaksanaan yadnya itu semakin 
terpola dan ekspresif karena didu-
kung oleh seni musik, tari, suara, 
ukir, dan sastra. Dalam seni tari 
dan tabuh misalnya, berkembang 
tari wali, bebali, dan balih-balihan 
yang tidak terlepas dengan konsepsi 
tri-angga dan tri mandala. Dalam 
bidang musik gambelan hampir se-
luruhnya pula dapat diklasifikasikan 
ke dalam tiga katagori sebagaimana 
digambarkan Burman-Hall (1996: 
1-21). Perpaduan seni suara, satra, 
dan gambelan telah menghasilkan 
gegitaan. Seni lukis dan kriya juga 
tidak dapat begitu saja dilepaskan 
dengan nilai-nilai agama Hindu.

Pernyataan di atas telah mem-
berikan gambaran bahwa pelaksa-
naan yadnya di Bali didukung oleh 
seni dalam arti luas, malahan terke-
san seni itu melekat dalam yadnya, 
karena keindahan itu sendiri diper-
sembahkan kepada Tuhan sebagai 
wujud bhakti manusia. Sebaliknya 
agama diyakini sebagai sumber in-
spirasi berkesenian. 

Luluhnya seni dalam ritual agama 
tidak dapat dilepaskan dari wadah 
proses diobjektivasi. Di samping 
melalui lembaga keluarga dalam 
arti luas, peran lembaga tradisional 
sekaa, banjar, dan desa amat pent-
ing dan strategis. Bersamaan dengan 
tumbuhnya semangat kebalian pada 
masyarakat Bali di Bali, telah me-
nonjolkan kedudukan dan peranan 
desa adat melebihi fungsi lembaga 
lainnya. Akibatnya, semakin tum-
buh berbagai kesenian yang pada 
akhirnya berfungsi menguatkan 
eksistensi adat dan agama. Salah 
satu penguatan itu misalnya tampak 
pada berkembangnya konsepsi Tri 
Hita Karana dalam berbagai aspek 
kehidupan (hal ini tidak terlepas dari 
keberhasilan pelaksanaan lomba 
desa adat yang dilaksanakan oleh 
Pemda Bali melalui MPLA sejak ta-
hun 1984).

Tri hita karana sebagai konsepsi 
kebudayaan, terimplementasi dalam 
kehidupan sosial masyarakat desa 
adat dan terbagi ke dalam tiga di-
mensi (Triguna, 1997; Triguna, 2000: 
Wesnawa; 2002), yaitu pertama, 
hubungan manusia dengan Tuhan 
(sukerta tata agama). Konsepsi ini 
menekankan penting kahyangan 
tiga bagi eksistensi desa adat. Ter-
peliharanya pelinggih dan ritus di 
setiap Kahyangan, terbinanya seni 
sakral, pesantian, dan berbagai ben-
tuk pendalaman agama di wilayah 

suatu desa adat merupakan isi inti 
konsepsi sukerta tata agama. 

Kedua, hubungan manusia den-
gan manusia (pawongan) dalam 
terminologi lain juga disebut suke-
rta tata pawongan. Dalam dimensi 
ini ditekankan adanya etika dalam 
bertingkah laku, baik di lingkungan 
keluarga, antar keluarga, banjar, dan 
desa adat. Etika dimaksud adalah 
setiap warga desa adat memiliki 
kedudukan dan peranan yang sama 
di depan aturan adat, sepanjang 
yang bersangkutan telah menjadi 
krama. Dalam persamaan hak dan 
kewajiban itu, kemudian ditekankan 
pentingnya principle of reciproc-
ity, yaitu kewajiban untuk memberi 
dengan harapan menerima hal yang 
sama. Senerji dua faktor ini menye-
babkan masyarakat desa adat di 
Kabupaten Badung cendrung homo-
gen dalam referensi nilai, karakter, 
dan pilihan terhadap alternatif yang 
tersedia dalam hubungan menafsir-
kan serta memahami (interpretative 
and understanding) l ingkungan 
sosial dan fisik. Kenyataan ini seti-
daknya terwakili dari didambakannya 
hubungan atas dasar prinsip sagilik 
saguluk, salulung sabayantaka. 

Setiap krama merasa berke-
wajiban menjaga harmoni dengan 
sesamanya dengan cara sedapat 
mungkin menjaga agar mereka tidak 
dengan sengaja berusaha menon-
jol di atas krama lainnya (Triguna, 
2001:8). Tindakan konformisme 
dan egaliter senantiasa diterapkan 
hingga menjadi sebuah pola (pat-
tern). Artinya, tindakan itu bisa di-
lakukan kembali di masa mendatang 
dengan cara yang sama ekonomis-
nya. Pembiasaan akan membawa 
konsekuensi bahwa manusia tidak 
perlu lagi mendefinisikan kembali 
setiap situasi langkah demi langkah. 
Pembiasaan merupakan awal dari 
proses pelembagaan, yaitu terwu-
judnya tipifikasi yang timbal balik 
dari tindakan yang sudah terbiasa 
bagi berbagai tipe pelaku. Tipifikasi 
tindakan yang sudah dijadikan ke-
biasaan, yang membentuk lembaga, 
selalu merupakan milik bersama 
sebagaimana dinyatakan Berger 
(1990: 75-77).

Ketiga, hubungan manusia den-
gan lingkungan atau palemahan, 
berkaitan dengan kejelasan batas 
wilayah desa adat, struktur kahyan-
gan dan desa/banjar adat, serta pola 
menetap warga masyarakat desa 
adat sesuai konsepsi tri mandala. 
Setiap anggota desa adat diajarkan 
secara arif dan bijaksana menjaga 
keserasian hubungan dengan alam. 
Kebutuhan akan dunia sosial dan 
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fisikal, memperkuat asumsi bahwa 
manusia tidak dapat hidup secara 
baik jikalau mereka terasing dari 
lingkungan sosialnya. Tidak hanya 
itu, manusia juga sedapat-dapatnya 
berusaha memelihara hubungan 
yang selaras dengan alam dan 
lingkungan di sekitarnya berdasar-
kan prinsip hubungan timbal balik. 
Dengan demikian, orang Hindu 
senantiasa berusaha memelihara 
hubungan-hubungan bermakna itu 
dengan berbagai cara yang tepat 
dalam situasai dan kondisi tertentu. 
Orang Hindu dalam setiap kesem-
patan selalu berusaha memelihara 
hubungan-hubungan itu melalui 
wacana, perlambang, dan tanda seb-
agai bagian strategi-kebudayaannya 
agar tetap dapat hidup dan bertahan 
sebagai manusia (survival of the 
fittes) sebagaimana dinyatakan oleh 
Hobbes.

Bertitik tolak dari ketiga dimen-
si itu (parahyangan, pawongan, 
dan palemahan), dapat dinyatakan 
bahwa tri hita karana sebagai kon-
sepsi kebudayaan, dalam realitasnya 
dengan sistematis telah membentuk 
pengetahuan dasar (basic term) di 
kalangan warga desa adat. Penge-
tahuan itu, terutama berkaitan den-
gan kedudukan manusia di antara 
semesta alam sebagai makhluk yang 
malang; sementara pada horizon 
lain mereka harus dapat memelihara 
hubungan-hubungan bermakna di 
antara sesamanya berdasarkan 
prinsip timbal balik, dan hubungan 
manusia dengan alam.

Pengetahuan dasar tentang ke-
beradaan yang supreme (tri kahy-
angan); keharmonisan tindakan 
sosial dan antarhubungan sosial 
sebagaimana terimplementasi dalam 
konsepsi sagilik saguluk, salulung 
sabayantaka; dan keserasian dalam 
menjaga hubungan dengan alam 
fisik seperti dapat dipahami dalam 
konsepsi tri mandala ,  akhirnya 
membentuk ‘mode’ atau cara yang 
melembaga untuk hidup; dan tera-
khir membentuk pandangan tentang 
dunia (kosmologi), cara berkesenian, 
dan membentuk keteraturan itu. 
Dengan demikian, konsep hubungan 
manusia dengan alam pun juga di-
landasi oleh prinsip sagilik saguluk, 
salulung sabayantaka yang intinya 
menjaga hubungan harmonis den-
gan lingkungan alam melalui berb-
agai bentuk kesenian dan aktivitas 
kontemplasi lainnya.

Palemahan (Wilayah Desa)
Wilayah Desa Pakraman, sering 

kali hanya dimaknai dampak yang 
ditimbulkan akan sangat merugikan, 

baik terhadap lingkungan, sosial, 
adat, dan budaya Bali. Dampak ling-
kungan pasti tak terelakkan, karena 
secara teori daerah pemukiman 
padat akan menyebabkan hilangnya 
paru-paru alam, juga dampak lain-
nya seperti kekumuhan, banjir, dan 
sebagainya. Dampak sosial yang 
akan ditimbulkan tentu lebih parah 
lagi, karena tingkat heterogenitas 
masyarakat dan masuknya berbagai 
kepentingan. Bagi adat dan budaya, 
dampak alih fungsi lahan dapat di-
prediksi akan merubah wajah Bali. 
Perlu diingat, bahwa ketika tanah 
telah beralih pemilik maka pemilik 
memiliki kewenangan untuk mem-
perlakukan lahan yang dimiliki sesuai 
dengan kepentingannya. Ini menjadi 
masalah baru jika lahan tersebut 
digunakan untuk membangun kafe, 
discotik, atau bahkan membangun 
tempat suci agama lain.

Mengingat besarnya dampak 
yang harus ditanggung oleh ma-
syarakat Bali akibat alih fungsi la-
han, maka jalan satu-satunya yang 
harus dilakukan adalah melindungi 
tanah Bali.Dalam konteks melind-
ungi inilah, Desa Pakraman harus 
berperan aktif untuk menangkal ke-
mungkinan terjadinya alih fungsi 
lahan. Langkah yang harus dilakukan 
antara lain: (1) mengiventariskan 
tanah druwe desa dan palaba pura; 
(2) mempertegas batas wilayah 
kekeran, baik Kahyangan Tiga atau 
Kahyangan lainnya yang di-empon 
oleh krama; (3) Melindungi tanah 
produktif agar tidak beralih fungsi; 
(4) Desa pakraman harus berperan 
aktif dengan melakukan seleksi se-
cara ketat terhadap proses jual-beli, 
terutama siapa yang membeli dan 
peruntukkan tanah yang dibeli; dan 
(5) setiap pembangunan yang akan 
dilakukan di wilayah Desa Pakraman 
harus mendapatkan persetujuan 
Bendesa Adat atas keputusan Paru-
man Krama.

Pawongan (Krama adat)
Pengertian Desa Pakraman di-

buka dengan kal imat kesatuan 
masyarakat (krama) hukum adat. Ini 
menegaskan bahwa Desa Pakraman 
adalah kumpulan orang-orang yang 
mengikatkan diri atas dasar kesatuan 
tradisi dan tata krama pergaulan 
hidup umat Hindu. Dalam konteks 
sejarah, masyarakat Bali sebenarnya 
telah mengenal masyarakat desa 
yang di sebut kraman (dalam prasas-
ti ditulis keraman), dan itu muncul 
pertama dalam prasasti dausa, Pura 
Bukit Indrakila tahun 942 M. Pada 
prasati itu disebut nama Raja Paduka 
Haji ugrasena (Prasasti Bali I, 1945: 

71-72). Dalam prasasti lain yang dite-
mukan di desa Trunyan B tahun 911 
M. Istilah Desa yang digunakan pada 
saat itu adalah Vanua atau Banua. 
Dapat diduga bahwa wujud desa 
pada masa itu merupakan pemuki-
man sekelompok orang yang telah 
mendiami daerah tertentu, ada ke-
lompok pengurus/prajuru desa yang 
di tunjuk dari antara warga desa, bila 
ada Raja maka kekuasaannya tidak 
masuk mencampuri keadaan di desa. 
Jadi, Pengelolaan organisasi yang 
disebut Kraman ini sangat mandiri 
(otonom).

Mengingat desa Pakraman adalah 
kesatuan krama (keraman) maka 
unsur manusia menjadi kunci dalam 
pemberdayan Desa Pakraman itu 
sendiri. Setidak-tidaknya pember-
dayaan krama desa pakraman ha-
rus diarahkan untuk membentuk 
manusia yang memiliki kecerdasan 
spiritual, emosional, dan intelektual. 
Dengan ketiga kecerdasan inilah kra-
ma Bali akan memiliki jati diri yang 
tangguh dalam menghadapi pen-
etrasi budaya modern dan global. 

Sebagaimana dijelaskan sebel-
umnya bahwa agama Hindu adalah 
jiwa Desa Pakraman, maka dari itu 
ketiga kecerdasan tersebut harus 
dibangun dengan pemahaman dan 
pendalaman nilai-nilai agama Hindu. 
untuk membentuk manusia spiri-
tual, diperlukan pemahaman yang 
mendalam terhadap Tattwa agama 
Hindu yang tertuang dalam kerangka 
Panca Sradha, dan Siwa Tattwa. 
Dalam aplikasinya, Tattwa ini harus 
diejawantahkan dalam tindakan ke-
agamaan melalui melalui Panca yad-
nya.Artinya Desa Pakraman harus 
bisa menjamin keberlangsungan dan 
keberlanjutan pelaksanaan Panca 
Yadnya sebagai implementasi dari 
ajaran agama Hindu Bali.

Dalam rangka membentuk ma-
nusia yang memiliki kecerdasan 
emosional diperlukan pemahaman 
dan pendalaman terhadap nilai-
nilai etika Hindu, seperti Tri Kaya 
Parisudha, Hukum Karma-Phala, 
Panca Yama dan Nyama Brata. 
Tujuan utama dari pembangunan 
kecerdasan emosional tiada lain 
adalah untuk membentuk karakter 
krama yang mengedepankan nilai-
nilai kebenaran (satya), kasih-sayang 
(prema), kewajiban (dharma), tanpa 
kekerasan (ahimsa), dan kedamaian 
(santih), baik dalam aktivitas ke-
hidupan sehari-hari maupun dalam 
aktivitas Desa Pakraman.

Sementara itu, pembentukan 
karakter krama Desa Pakraman 
yang memiliki intelektualitas, bahwa 
Desa Pakraman harus memberikan 
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dorongan kepada setiap krama 
untuk mengembangkan diri melalui 
pendidikan, baik informal, nonformal 
maupun formal. Paradigma bahwa 
Desa Pakraman  menghalangi krama 
untuk maju harus segera dirubah. 
Secara Informal bahwa Desa Pakra-
man harus menjadi pusat aktivitas 
pendidikan untuk mengembang-
kan bakat dan minat krama dalam 
berbagai bidang kehidupan, sep-
erti harus mampu membangkitkan 
sekaa-sekaa tradisional yang ada 
dimasyarakat, karena sekaa-sekaa 
ini merupakan tempat pendidikan 
manajerial dan teknikal skill.Desa 
pakraman di Bali juga harus mem-
berikan kesempatan kepada krama 
yang ingin melanjutkan pendidikan 
formal. Termasuk didalamnya bahwa 
Desa Pakraman di Bali harus mampu 
menjadi motor penggerak suksesnya 
program pendidikan nasional. Hal 
ini akan semakin mengukuhkan 
eksistensi desa Pakraman sebagai 
institusi adat yang mampu bersin-
ergi dengan program pemerintah, 
bahkan menjadi kunci sukses pem-
bangunan.  

Krama yang memiliki tiga kecerdasan 
diatas merupakan layak disebut 
sebagai manusia susila. Secara 
lebih rinci, Krama Desa Pakraman 
yang susila dapat diuraikan sebagai 
berikut:
Subuddhi, yaitu krama desa yang 
berbudi luhur dan berakhlak mulia.
Susatya, yaitu krama desa yang cinta 
pada kebenaran dan setia kawan.
Sudharma, yaitu krama desa yang 
mengerti dan mampu melaksanakan 
tugas dan menjalankan kewajibannya.
Sukarya, yaitu krama desa yang 
bermental kuat dan pekerja keras.
Subhakti, yaitu krama desa yang 
tulus menjadi pelayan Tuhan, Alam/
lingkungan, dan sesamanya.

Seni dan Budaya Bali 
Tak perlu diragukan lagi bahwa 

seni dan budaya begitu melekat pada 
identitas Bali dan dikenal orang dari 
belahan dunia manapun. Memang, 
seni dan budaya dapat dikatakan 
sebagai satu-satunya potensi yang 
mampu menjadikan Bali begitu 
dicintai oleh dunia. Hal ini dapat 
dibandingkan dengan potensi yang 
lain, misalnya sumber daya alam, 
ekonomi, politik dan pertahanan 
keamanan. 

Bali nyaris tidak memiliki sumber 
daya alam yang mampu menggerak-
kan perekonomian nasional, bahkan 
untuk Bali sendiri. Wilayah Bali yang 
cukup sempit, juga tidak memung-
kinkan bagi Bali untuk mendirikan 

perindustrian yang mampu meno-
pang perekonomian Bali, seperti 
halnya daerah lain di Indonesia. 

namun demikian potensi seni 
dan Budaya,  serta taksu  yang 
mengelilingi Bali, menjadikan pulau 
ini begitu disegani dan disenangi 
oleh dunia. Seni budaya ini juga, 
dalam beberapa dasa warsa terakhir 
telah menjadi potensi dominan yang 
menopang perekonomian Bali dan 
nasional melalui pengembangan 
kepariwisataan. Pariwisata budaya 
yang dikembangkan di Bali ternyata 
menjadi pembuka gerbang kes-
ejahteraan masyarakat Bali.

Sebagaimana diketahui bersama 
bahwa seni budaya Bali erat kaitan-
nya dengan agama Hindu yang akti-
vitasnya di laksanakan di Desa pak-
raman. Geliat pengembangan seni 
budaya Bali pada mulanya lahir dari 
sekaa-sekaa tradisional yang ada di 
Desa Pakraman, seperti sekaa subak, 
sekaa gong, sekaa pesantian, sekaa 
magenjekan, dan sebagainya. Dalam 
sekaa-sekaa tersebut terdapat nilai 
dominan yang menjadi spirit dalam 
berkesenian dan berkebudayaan, 
yakni ngayah.

Secara substansial, aktivitas 
ngayah adalah suatu pekerjaan yang 
tidak mengandung nilai ekonomis 
bagi pelakunya. Disisi lain aktivitas 
ngayah adalah aktivitas yang di-
lakukan semata-mata hanya demi 
kepentingan umum karena pekerjaan 
ngayah dilakukan secara komunal 
dalam konteks bermasyarakat dan 
tidak ada imbalan apapun secara 
ekonomis setelah perbuatan itu 
dilakukan. Misalnya ngayah pada 
saat ada upacara di pura dapat di-
lakukan dengan membuat berbagai 
macam sarana upacara, ngayah 
mawarima (menyanyikan kidung-
kidung rohani).Jero Mangku yang 
menjalankan rangkaian upacara, 
juga dikatakan ngayahin Ida Bhatara 
(melayani Tuhan). Dalam konteks 
pawongan misalnya, seseorang 
yang ditunjuk menjadi Bendese Adat 
adalah orang yang dikatakan  ngayah 
kepada masyarakat karena menjadi 
bendesa adat tidak mendapatkan 
imbalan apapun secara materi. 
Demikian juga ngayah dilingkungan, 
seperti kegiatan kerja bakti juga 
tidak mendapatkan imbalan apapun 
secara material.

Konsep ngayah yang dikembang-
kan sekaa-sekaa tradisional dalam 
aktivitas kesenian dan kebudayaan 
adalah menjadikan aktivitas seni 
itu sebagai bentuk persembahan 
dan pelayanan kepada Tuhan.Hal 
ini dapat dilihat ketika sekaa gong 
dibentuk agar dapat ngaturang ayah 

pada saat piodalan di Kahyangan 
Tiga, juga krama yang belajar me-
nari.Justru dengan konsep ngayah 
inilah, sekaa-sekaa begitu bergairah 
untuk mengembangkan segala daya 
cipta, rasa, dan karsa dalam berkese-
nian.Selain itu, pengembangan seni 
budaya melalui sekaa tradisional 
ternyata efektif untuk regenerasi.

namun demikian, nilai ngayah 
dalam pengembangan seni budaya 
Bali belakangan ini cenderung mu-
lai meluntur.Peran Desa Pakraman 
dalam pendidikan dan pembelaja-
ran seni, budaya, serta tradisi telah 
diambil alih oleh lembaga-lembaga 
profesional, seperti sanggar-sanggar 
kesenian.Hal ini diperparah lagi 
dengan sikap pemerintah yang 
kurang memperhatikan keberadaan 
sekaa-sekaa lokal untuk mewakili 
Bali dalam event-event internasional.
Penyelenggaraan PKB misalnya, cen-
derung di dominasi oleh sanggar-
sanggar kesenian, dan ISI sebagai 
pengisi acarana. Padahal ide awal 
pembentukan PKB sesungguhnya 
adalah untuk membangkitkan sekaa-
sekaa yang hidup dibanjar-banjar 
atau desa Pakraman.

Melihat fenomena tersebut, Desa 
Pakraman harus dikembalikan per-
anannya dalam pemberdayaan seni-
budaya Bali. Strategi yang dapat 
diterapkan dalam hal ini antara lain : 
(mengembalikan fungsi Desa Pakra-
man sebagai pusat pengembangan 
kesenian, tradisi, dan adat-istiadat; 
(2) membangkitkan kembali sekaa-
sekaa tradisional di Desa Pakraman 
; dan (3) mendorong pemerintah 
agar menunjuk selaa-sekaa lokal 
untuk mewakili Bali dalam berbagai 
event, baik lokal, nasional, maupun 
internasional.

Awig-Awig
Salah satu kekuasaan yang di-

miliki oleh Desa Pakraman sebagai 
institusi otonom adalah menetapkan 
awig-awig berdasarkan musyawarah 
(paruman) krama. Awig-awig adalah 
seperangkat aturan yang menjadi 
panduan segala aktivitas  yang di-
laksanakan di Desa Pakraman. Awig-
awig mengatur tiga landasan filosofis 
kebudayaan Bali, yakni Parhyangan, 
Pawongan, dan Palemahan. Melalui 
awig-awig tata parhyangan, Pawon-
gan dan Palemahan ini diatur dan 
diarahkan untuk mencapai sukertha 
(seimbang, serasi, dan harmonis).

Pada kenyataannya, awig-awig 
di satu Desa Pakraman biasanya 
berbeda dengan awig-awig di Desa 
lainnya.Mengingat di Bali terdapat 
1371 desa adat maka tingkat keraga-
man awig-awig, juga lumayan ban-
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yak. untuk itu perlu, perlu dipikirkan 
untuk membuat aturan yang sama 
bagi semua desa adat di Bali untuk 
hal-hal khusus, seperti:

Di bidang Parhyangan, perlu 
dipikirkan untuk membuat satu 
awig-awig seragam untuk seluruh 
Desa Pakraman di Bali, terutama 
berkaitan dengan persoalan-perso-
alan berkaitan dengan keagamaan 
yang ser ing kal i  menimbulkan 
kontroversi, seperti manak salah, 
Nganten negen, Salah Pati-ulah 
pati, dan sebagainya. Hal ini pent-
ing dilakukan agar setiap Desa 
Pakraman di Bali  memiliki per-
sepsi yang sama dalam menyikapi 
masalah-masalah keagamaan yang 
cukup krus ia l  tersebut .  untuk 
menyusun awig-awig di bidang 
Parhyangan ini ini buku “Seminar 
Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-
aspek Agama Hindu” dapat dijadi-
kan sebagai panduan. 

Di bidang Pawongan, perbe-
daan krusial yang sedang dihadapi 
Bali terutama adalah Krama Tamiu. 
Perbedaan awig-awig antara dae-
rah yang satu dengan yang lain, 
terkadang menimbulkan kerancuan 
dalam memperlakukan krama tamiu. 
Di satu Desa Pakraman bisa sangat 
longgar, tetapi di daerah yang lain 
bisa sangat ketat. untuk itu perlu 

ada kesepakatan dari seluruh Desa 
pakraman di Bali untuk dituangkan 
ke dalam awig-awig. 

Di bidang Palemahan, ada per-
soalan krusial yang dihadapi bali, 
yakni alih fungsi lahan dan pelang-
garan radius kesucian pura. Meski-
pun perlu ada aturan atau awig-awig 
yang berlaku bagi seluruh desa 
Pakraman di Bali, tetapi itu berlaku 
hanya untuk hal-hal khusus yang 
krusial. Selebihnya, pembuatan 
awig-awig secara umum harus tetap 
sejalan dengan Drsta yang berlaku di 
masing-masing daerah.

VI
PENUTUP

Bali telah berubah. Perubahan ini 
selain disebabkan oleh perubahan 
sikap dan karakter orang Bali, juga 
oleh berbagai faktor eksternal yang 
menyebabkan Bali berada dalam 
keterkepungan diberbagai bidang 
kehidupan, baik ideologi, politik, 
sosial, budaya, dan agama. untuk 
menghadapi keterkepungan ini, 
orang Bali harus memiliki strategi 
kebertahanan dari berbagai masalah 
dan tantangan yang menerpa.

Salah satu strategi yang efektif 
untuk mempertahankan eksistensi 

adat, budaya dan agama Hindu Bali 
adalah pemberdayaan Desa Pakra-
man. Mengingat Desa Pakraman 
adalah institusi otonom yang me-
miliki kekuasaan untuk menyeleng-
garakan rumah tangganya sendiri. 
Otonomi itu meliputi, otonom dalam 
membuat aturan-aturan (awig-awig) 
sendiri; otonom dalam menjalankan 
organisasi yang telah mentradisi 
misalnya, dalam hal pemil ihan 
klian/bendesa adat, memberi sanksi 
kepada anggota yang melanggar, 
menyeleksi pendatang baru dari luar 
Desa pakraman; dan otonom dalam 
penerapan aturan-aturan yang telah 
dibuat dan disepakati bersama me-
lalui paruman desa adat.

Dalam pemberdayaan Desa 
Pakraman, peran pemerintah san-
gat diperlukan, tetapi bukan untuk 
menghegemoni Desa Pakraman 
sehingga kehilangan semangat oto-
nomnya. Pembinaan yang dilakukan 
oleh pemerintah, serta pemberian 
perangsang berupa insentif atau 
sumbangan pembangunan, henda-
knya diarahkan untuk meningkatkan 
gairah Desa Pakraman dalam melak-
sanakan swadharma-nya menjaga ket-
ertiban, ketentraman, dan keamanan 
masyarakat, serta terwujudnya suke-
rthaning tata parhyangan, pawongan, 
palemahan. 7
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BuDAYA

SESuAI dengan apa yang diberi-
takan di Mas media Cetak (Bali 
Post) tanggal 26 September 

2017. Bahwa sejarah letusan Gunung 
Agung pernah meletus tahun 1808, 
tahun 1821, 1843, dan 1963, sebanyak 
4 kali letusan yang mengakibatkan 
hancurnya beberapa desa di Karan-
gasem.

namun, menurut Purana dan 
Bencangah Dang Hyang Astapaka me-
nyebutkan bahwa yang tertulis dalam 
delapan lembar lempengan tembaga, 
tersimpan dan disakralkan di Pura 
Dang Kahyangan Taman Sari Desa 
Budakeling. Gunung Agung pernah 
meletus pada tahun 1700. Lengkapnya 
petikan isi bencangah tersebut adalah 
sebagai berikut :

“Tucapa mwah kalaning Icaka, 
1622, SU, PA, wara Dungulan, ake-
plug ikang giri Tohlangkir, wetu 
blabur agni ikang lwah wetaning 
giri, sumarambah angrug pakwan 
samipaning giri, meh tiba ri panta-
raning palemahan Pasraman tan-
jung, mwang Pura Tamansari, irika 

sang pandhya ring Taman tanjung, 
sagrehan putra potraka, kesah man-
gulon, ri kiduling Hyang Pinggan, 
sira amangunana greha”. Artinya 
dalam bahasa Indonesia  kurang lebih 
sebagai berikut :

“Diceritakan pada Isaka 1622 
(1700M) Sukra Paing, wara Dungu-
lan, meletus Gunung Giri Tolangkir 
(Gunung Agung), mengeluarkan lahar 
panas dan api mengalir ke sungai-sun-
gai di sekitar gunung. Lahar tersebut 
merusak dan meluluh lantakan beber-
apa desa di sekitar gunung. Hampir-
hampir menghancurkan Pasraman 
Taman Tanjung dan Pura Tamansari 
yang dibangun oleh Dang Hyang 
Astapaka pada Isaka 1473. Mulai saat 
itu munculah nama sungai disebelah 
pasraman bernama sungai Mbah Api 
karena dialiri lahar panas serta api. 
nama tersebut lestari sampai seka-
rang. Ida Pedanda Wayan dangin 
keturunan Dang Hyang Astapaka yang 
ketujuh bersama seluruh keluarga dan 
para pengiring ngungsi ke arah barat 
di kaki bukit yang pinggan alas/hutan 

Kemetug”.
Beberapa kemudian Isaka kurang 

lebih 1624 Ida Pedanda Wayan Dan-
gin di tempat pengungsian mulai 
membangun desa lengkap dengan 
sarana desa seperti kuburan, Pura 
Merajapati, Pasar, rumah-rumah/geria 
yang diberi nama Desa Budakeling 
sampai sekarang.

Memperhatikan hal tersebut jarak 
waktu letusan tahn 1700 sampai 1808 
cukup panjang 100 tahun lebih gunung 
agung dalam keadaan tertidur tidak 
meletus. namun sekarang setelah le-
tusan yang terakhir tahun 1963 sampai 
sekarang tahun 2017 Gunung Agung 
sempat tertidur tidak beraktivitas se-
lama 54 tahun lamanya. Kita semua 
berharap semoga Gunung Agung 
tidak jadi meletus karena dampak 
letusan Gunung Agung seperti ta-
hun 1963 sangat luyar biasa meng-
hancurkan beberapa desa seperti  
Badeg, Baturinggit, Ban, Gunaksa 
dll, yang paling parah adalah di kota 
Amlapura bagian barat. 

7 (Ida Made Giur Dipta)

GUnUnG AGUnG PERnAH 
MELEtUS tAHUn 1700

Gunung Agung saat meletus tahun 1963
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NIlAI PlUS WAyANG CENK BlONK
Oleh : Nyoman Tusthi Eddy

PADA malam penutupan Pameran 
Pembangunan Kabupaten Karan-
gasem tanggal 20 Agustus 2012 

wayang Cenk Blonk tampil meramaikan 
acara. Ketika itu saya kedelapan kalinya 
menonton pertunjukkan Wayang Cenk 
Blonk.

Di tengah lesunya penonton way-
ang Bali, saya terkesima menyaksikan 
penonton yang membludak, yang 
dengan sabar menunggu kurang lebih 
setengah jam sebelum pementasan 
dimulai. Hal ini membuat saya ingin 
mengorek nilai plus apa saja yang disa-
jikan oleh wayang Cenk Blonk.

Pengalaman saya menonton way-
ang puluhan kali termasuk wayang Cenk 
Blonk, memberikan dasar kepada saya 
untuk membuat perbandingan kemudian 
menyimpulkan kontribusi plus wayang 
Cenk Blonk kepada pemirsanya.

Wayang Cenk Blonk masih meme-
gang teguh dasar-dasar pakem pewayan-
gan. Modifiksai memang dilakukan tetapi 
tidak menyebabkan pakem itu rusak atau 
hilang. Kreativitas memodifikasi pakem 
masih dalam koridor estitika wayang; ti-
dak mengada-ada untuk mencari sensasi.

unsur paling menonjol yang me-
nyebabkan wayang Cenk Blonk menjadi 
terkenal dan diminati masyarakat adalah 
penataan perangkat teaternya.

Kelir (layarnya) terbingkai apik se-
hingga tampak seperti pigura lebar yang 
mewah. Hal ini sudah menimbulkan 
kesan “gebyar”. Saat ini unsur gebyar 
sebuah teater menjadi unsur penting 
untuk penonton; karena sebagian besar 
penonton saat ini ingin mencari dan me-
nikmati rekreasi, bukan berkontemplasi.

Perangkat pendukung di balik kelir 
adalah perangkat elektronik, yang 
dapat dipakai untuk menata suara dan 
permainan cahaya. Dengan ini kualitas 
teaterikal pertunjukkannya meningkat. 
Apa yang hanya bisa dibayangkan oleh 
penonton dalam pertunjukkan wayang 
lain, divisualisasikan dalam wayang 
Cenk Blonk. Misalnya negeri Alengka 
yang terbakar divisualisasikan dengan 
semburat cahaya merah diatas rumah-
rumahan diiringi gemuruh suara dentu-
man lewat pengeras suara, dan kalang 
kabut para raksasa yang tampak dilayar. 
Citraan visual menjadi sangat kuat.

Dalam modifikasi perangkat teater, 
wayang Cenk Blonk pernah memakai 
kelir ekstra yang letaknya disebelah 
menyebelah kelir utama. Dengan per-
angkat elektronik bayangan wayang 
dikelir utama dipantulkan ke layar 
ekstra dengan pembesaran bayangan. 
Dengan ini sang dalang bisa lebih be-
bas berkreativitas dengan permainan 

bayangan.
Gamelan (musik) pengiringnya 

adalah satu paket musik kolaborasi 
instrumen gong dan gender wayang. 
Karena itu gamelannya dapat menim-
bulkan berbagai kesan suasana sesuai 
alur cerita.

Selain gamelan, wayang Cenk Blonk 
juga diiringi group tandak wanita. Tugas-
nya adalah menembang memberikan 
stresing kepada situasi yang sedang 
berlangsung. Dari sudut ini wayang Cenk 
Blonk tampak seperti wayang Jawa.

Secara fisik seluruh latar dan perang-
kat teater ini membawa wayang Cenk 
Blonk ke ranah rekreasi mengimbangi 
unsur batin teater wayang sebagai teater 
tradisional yang kontemplatif. Dengan 
begitu wayang Cenk Blonk telah berhasil 
menyatukan aspek kontemplatif dengan 
aspek rekreasi. Dengan kata lain men-
yuguhkan  tuntunan sekaligus tontonan. 
Inilah antara lain nilai plusnya.

Kepiawaian dalang wayang Cenk 
Blonk mengadopsi budaya kontemporer 
juga sebagai unsur yang dapat memikat 
penonton. nilai-nilai budaya tradisional 
(asli) diramu dengan budaya kontempo-
rer dan budaya pop. Hal ini menyebabkan 
wayang Cenk Blonk berhasil menjangkau 

ranah pemirsa generasi muda.
Sebagai teater yang mengadopsi 

budaya pop, humor seks kerap muncul 
selama pertunjukkan. Hal ini muncul 
dalam dialog para punakawan. Tetapi 
humor seksnya terjaga tidak sampai bias 
ke pornografi.

Wayang Cenk Blonk juga sarat am-
anat yang merangkum etika, susila, aga-
ma, dan kritik sosial yang bersumber pad 
kehidupan sosial politik saat ini. Kritiknya 
sering pedas dan sinis, tapi jauh dari 
provokasi; karena kritiknya dibungkus 
dengan humor. Dengan demikian kri-
tiknya bukan “tamparan” tapi “tuntunan”.

Dalam menyampaikan amanat lewat 
dialog para punakawan wayang Cenk Blonk 
sering mengulur waktu berpanjang-pan-
jang. Akibatnya ceritanya terpotong dan 
penonton merasa jenuh. Humor yang 
terlalu kerap pun bisa membuat jenuh. 

Dengan menyingkirkan sedikit 
kelemahannya wayang Cenk Blonk 
berhasil menembus dan mengatasi 
zaman dengan berbagai modifikasi kre-
atif, tanpa merusak pakem dan estitika 
pewayangan. Ini adalah sukses besar 
manakala mengingat wayang Bali telah 
lama tergerus zaman dan ditinggalkan 
pembacanya. 7

Pertunjukan Wayang Cenk Blonk.
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MASYARAKAT yang dinamis 
selalu akan mengalami pe-
rubahan didalamnya. Peruba-

han tersebut bisa berasal dari dalam 
dan luar masyarakatnya.  Perubahan 
dari luar disebabkan oleh derasnya 
arus globalisasi. Hal tersebut berlaku 
pada semua  masyarakat termasuk 
masyarakat Bali.  Apalagi masyarakat 
Bali dengan daya dobrak pariwisa-
tanya tentu akan terkena dampak 
dari derasnya globalisasi. Salah satu 
dampak yang ditimbulkan adalah ma-
syarakat memiliki ikatan kekerabatan 
yang dangkal dengan individual yang 
tinggi Sebuah gambaran masyara-
kat modern yang berorientasi kerja. 
Dengan tingkat individual yang tinggi 
maka kekerabatan akan menjadi ba-
rang yang mahal dan langka dalam 
masyarakat modern. 

namun tampaknya para tetua di 
Bali sudah memiliki pemikiran untuk 
mengantisipasi situasi tersebut. Para 
tetua di Bali telah membuat sebuah 
konsep untuk menumbuhkembang-
kan kekerabatan dalam masyarakat. 
Konsep  tersebut berupa desa pa-
sawitran. Desa pasawitran  adalah 
sebuah desa yang memiliki hubun-
gan kekerabatan dengan desa yang 
lain. Hubungan kekerabatan tersebut 
timbul karena  adanya nilai-nilai yang 
disepakati sebagi konsensus dalam 
masyarakat. nilai-nilai tersebut bisa 
lahir karena adanya, sistem keyakinan  
dan ikatan historis dalam masyarakat 
. Konsensus yang disepakati  tersebut 
ada yang tertulis ada yang tak tertu-
lis. nilai-nilai religius, ikatan historis 

konsessus disepakati sebagai dasar 
adanya konsep desa pasawitran di 
Bali. Adanya hal tersebut menimbul-
kan aktivitas dalam kehidupan sosio 
religus dalam desa-desa yang memiki-
li hubungan desa pasawitran.  Hubun-
gan yang paling mudah diamati dalam 
desa pasawitran adalah sebuah  upa-
cara. Banyak upacara yang melibatkan 
beberapa desa sebagai bagain dari re-
alisasi desa pasawitran tersebut. Dari 
pelaksanaan upacara hubungan dalam 
desa pasawitran tersebut  berlanjut 
dan berkembang dalam  kehidupan 
sosial masyarakatnya.  Dalam desa 
pasawitran tersebut terjalin hubungan 
satu kesatuan,  keterkaitan, keterbutu-
han dan  ketergantungan yang saling 
melengkapi antar desa tersebut. Pola 
hubungan tersebut membuat konsep 
desa pasawitran  memiliki ikatan kuat 
yang sulit terputus . Hubungan yang 
tidak bisa diputus secara sepihak saja. 

Dilihat dari segi wilayah hubungan 
desa pasawitran tidak berlaku  antar 
wilayah desa tetangga. Hubungan 
desa pasawitran tersebut jangkauan-
nya tidak hanya desa yang diajak ber-
batasan secara langsung. Beberapa 
desa di wilayah  Karangasem memilki  
konsep desa pasawitran dengan pola 
tertentu. Ada antara dua desa dengan 
jarak yang berdekatan. Ada lebih dari 
dua desa dengan jarak yang berjau-
han.  untuk desa yang bertetangga 
bisa dilihat Desa ngis dengan Desa 
Tenganan Pagringsingan. Kemudian 
yang lebih luas lagi terdapat Catur 
Desa yang terdiri dari Desa ngis, 
Desa Jasi, Desa Bugbug dan Desa 

Bebandem.  Desa pasawitran dengan 
jumlah desa yang memiliki hubungan 
terbanyak bisa dilihat pada  desa pas-
awitran  Desa Bungaya dengan Desa 
Asak, Desa Timbrah, Desa Bugbug, 
Desa Tenganan Dauh Tukad, Desa Gu-
mung, Macang, Tihingan, Belalungan. 
Pelaksanaan usaba Dangsil di Desa 
Bungaya menjadi bukti nyata konsep 
Desa pasawitran berjalan. 

Ngusaba Gumang di Desa 
Bugbug, Karangasem   salah 
satu realisasi konsep Desa 
Pasawitran 

Tentu di beberapa wilayah lain 
di luar Karangasem  masih banyak 
terdapat desa yang memilki desa 
pasawitran. Mengingat para tetua Bali 
terkenal dengan arifnya membumikan 
nilai-nilai agama tentang humanisme 
persaudaraan antar sesama.

Desa pasawitran menimbulkan 
implikasi sosiologis bagi masyara-
katnya. Akibat dari adanya desa pas-
awitran tersebut adalah terwujudnya 
kekerabatan desa dan masyarakat 
desa tersebut. Dari kekerabatan inilah 
muncul konsep panyama brayaan. 
Desa pasawitran memberikan sebuah 
jawaban ketika jaman globalisasi den-
gan individual masyarakatnya yang 
tinggi. Maka dengan konsep desa pas-
awitran kekerabatan antar masyarakat 
tetap terjalin. Ikatan kekerabatan ini 
tidak berhenti pada saat upacara saja. 
Ikatan kekerabatan ini terus terjalin  
pada sendi  kehidupan lainnya  sampai 
generasi selanjutnya. Bahkan untuk 
desa pasawitran yang dibentuk oleh 
nilai-nilai religius akan menimbulkan 
bahasa  ( madewa bareng ) satu 
persembahan. Bahasa tersebut seb-
agai pengingat bahwa diantara warga 
telah terjalin sebuah kekerabatan yang 
dibentuk nilai-nilai religius.

Jika dihubungkan dengan teori 
konflik maka desa pasawitran menjadi 
bagian dari pengendali dan penyele-
saian konfik. Teori konflik menyatakan 
adanya konflik dalam masyarakat dan 
komunitas merupakan hal yang wajar 
dalam masyarakat yang  dinamis. 

Konsep Desa Pasawitran 
di Karangasem Sebuah jalan 
menuju kekerabatan
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Dengan adanya desa pasawitran 
maka konflik-konflik yang ada dalam 
masyarakat atau desa dapat dicari-
kan jalan keluar melalui cara-cara 
permusyaratan. Cara-cara permusy-
awaratan/ komunikasi tersebut sangat 
memungkinkan terjadi mengingat 
sebelumnya sudah terdapat hubun-
gan kekerabatan.  Suatu konflik dalam 
masyarakat sulit selesai jika tidak ada 
jalan jalan komunikasi yang didasari 
sebuah kekerabatan.

Konflik merupakan hal yang wajar 
dalam masyarakat. Dengan adanya 
hubungan desa pasawitran maka ma-
syarakat/desa berusaha semaksimal 
mungkin mencegah  terciptanya kon-
flik dalam masyarakat/desa tersebut. 
Desa pasawitran menjadi bagian jalan 
membumikan nilai-nilai humanisme  
persaudaraan. Sebuah jalan membu-
mikan ajaran pawongan  ( paras paros 
selunglung sabayantaka )

Secara sosial desa pasawitran 
memberikan sumbangan yang besar 
sebagai bagian dari jejaring menum-
buhkan dan memperkuat ikatan sosial 
dengan dasar kekerabatan. Desa pa-
sawitran menjadi bagian  pengendali 
dan jawaban atas konflik-konflik yang 

ada dalam masyarakat. M e l i h a t 
peran konsep desa pasawitran secara 
sosio religius maka desa-desa yang 
sudah memiliki desa pasawitran wajib 
mempertahankan hubungan tersebut. 
Bagi desa -desa yang belum memiliki 
hubungan desa pasawitran bisa mem-
buat hubungan desa pasawitran den-
gan desa tetangga.  Desa Pasawitran 
bisa dibangun dengan pola-pola yang 
baru. Salah satu caranya dengan cara 
saling mengunjungi ketika ada sebuah 
upacara di desa tersebut. Ketika suatu 
Desa Pakraman mengadakan sebuah 
upacara  maka desa lain  yang menjadi 
tetangga mengadakan kunjungan ke 
desa tersebut untuk menjalin hubun-
gan sebuah kekerabatan. Agar terjalin 
sebuah desa pasawitran diperlukan 
sebuah konsesnsus-konsensus ber-
sama yang disepakati dalam masyara-
kat. Disinilah peran para pemimpin 
desa pakraman untuk mewujudkan 
konsensus-konsensus tersebut.  Di-
dasari motivasi untuk menjalin hubun-
gan kekerabatan cara-cara seperti itu 
kecil kemungkinannya tidak diterima 
masyarakat.

Ditengah semakin dinamisnya 
masyarakat Bali karena globalisasi 
dan pariwisata. Ditengah semakin 
dangkalnya ikatan sosil masyarakat. 
Maka desa pasawitran menjadi harta 
yang tak ternilai untuk wujudkan ke-
kerabatan dan bagian dari pengendali  
atas konflik-konflik yang terjadi dalam 
masyarakat. ( Ketut Sandiyasa )  

Menjadikan Sekolah sebagai 
Tempat Pendidikan Anti 
Korupsi   

Korupsi menjadi masalah yang 
mendapat perhatian serius masyara-
kat. Perkembangan korupsi begitu 
masif terjadi. Perkembangan korupsi 
yang semakin masif membuat korupsi 
bukan hanya ada di tatarin elit melain-
kan sudah merambah  ke sendi-sendi 
yang lain sampai ke tingkat terbawah. 
Dari oknum pribadi sampai praktek 
korupsi berjamaah semakin membuat 
korupsi menjadi momok dalam ma-
syrakat.  Bahkan dalam film Korupsi 
Sepanjang Masa yang pernah diputar  
ICW di beberapa sekolah terlihat 
korupsi sudah menjadi penyakit dari 
awal negeri ini berdiri sampai seka-
rang. Maraknya kasus korupsi di In-

donesia semakin membuktikan bahwa 
apa yang di utarakan Koenjaraningrat  
tentang karakter manusa Indonesia 
yang suka jalan pintas dan menerabas 
untuk mencapai atau memiliki sesuatu  
semakin tak terbantahkan.  

  Dalam konteks peran dan tang-
gung jawab  mewujudkan pemer-
intahan yang bersih maka semua 
warga negara harus terlibat dalam 
perang melawan korupsi.  Sangat 
keliru jika gerakan  melawan korupsi  
hanya  dilakukan lembaga penegak 
hukum. Sangat keliru jika masyarakat 
hanya bertumpu pada salah satu lem-
baga kenegaraan seperti KPK dalam 
pemberantasan Korupsi .Semua 
komponen negara, semua lembaga 
negara semua masyarakat harus ter-
libat dalam melakukan perlawanan 
terhadap korupsi. Semakin masifnya 
pengembangan korupsi membuat 
gerakan moral untuk melakukan 
perlawanan terhadap korupsi wajib 
semakin kencang didengungkan oleh 
pemerintah dan masyarakat.

Salah satu lembaga yang strategis 

dalam gerakan moral melawan korup-
si adalah sekolah dengan pendidikan 
anti korupsinya. Pendidikan anti ko-
rupsi bisa dilakukan mulai dari sekolah 
dasar sampai jenjang sekolah yang 
tinggi. Sekolah merupakan tempat 
berlangsunya edukasi  ahklak mulia. 
Sekolah Dasar sebagai tempat pem-
bentuk fondasi awal karakter-karakter 
yang akan dimiliki seorang anak.  
Sedangkan pada sekolah menengah 
ke atas  para siswanya sudah bisa 
diarahkan untuk bisa berekpresi. 
Kalau kita lihat sebenarnya korupsi 
terjadi karena benih yang sederhana 
yaitu ketidakjujuran yang dimiliki oleh 
seseorang. Ketidakjujuran ini bisa 
tumbuh dan berkembang dari individu 
kecil menuju individu dewasa. Ketida-
kjujuran apabila dimiliki anak dari hal 
yang kecil akan berkembang menjadi 
ketidakjujuran yang lebih besar. Suatu 
contoh anak yang terbiasa mencontek 
akan terbiasa bekerjasama saat ujian, 
terbiasa membohongi guru, suka  
ngutil di kantin  kemudian  setelah 
mahasiswa akan terbiasa menjiplak 
skripsi menjadi pelacur akademis 
demikian seterusnya hingga menjadi 
pejabat yang memungkinkan untuk 
melakukan praktek korupsi. 

Walapun tidak ada secara khusus 
tentang kurikulm atau pelajaran anti 
korupsi namun  gerakan anti korupsi 
bisa terintegrasi lewat beberapa pela-
jaran dan pendekatan di sekolah.

Kejujuran dan Kemandirian Seb-
agai Benih Anti Korupsi di Sekolah

Dalam pendidikan anti korupsi di 
sekolah prinsip yang harus diciptakan 
dan dikembangkan adalah sekolah 
sebagai tempat menciptakan dan 
mengembangkan kejujuran pada 
siswa. Dalam proses pembelajaran 
penciptaaan dan pengembangan 
kejujuran pada siswa bisa dimulai 
dari hal sederhana. Mulai dari siswa 
diajarkan jujur menyampaikan apa 
yang menjadi ide atapun menuwang-
kan baik secara lisan maupun sebuah 
tulisan. Guru harus bisa membuat 
siswa jujur dengan apa yang ia alami 
termasuk jujur mengungkapkan apa 
kesulitan dalam ia belajar.  Iklim be-
lajar yang  wajib diciptakan sekolah  
dalam pendidikan anti korupsi adalah 
kemandirian siswa. Salah satu indika-
tor kemandirian aalah siswa dengan 
jujur mengerjakan ulangan atau ujian 
sekolah. Sedangkan guru tidak mem-
beritahu jawaban ke pada murid. 

Proses seperti di atas adalah  
awal menciptakan dan pengemban-
gan benih kejujuran pada siswa dan 
menjadikan kejujuran sebagai sebuah 
nilai yang wajib ia anut. Proses ke-
mandirian dalam pendidikan ini men-
jadi tanggung jawab sekolah dan juga 

Upacara Ngusaba Dangsil  di Desa 
Bungaya, sebuah bentuk Desa 

Pasawitran karena melibatkan 15 
desa dalam prosesi  upacara.
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orang tua. Jangan sampai sekolah atau 
orang mendorong prilaku ketidakjujuran 
pada siswa dengan alasan memperoleh 
nilai atau prestasi siswa. Guru wajib 
memberikan contoh kejujuran dalam 
penilaian siswa. sehingga kejujuran 
yang dimiliki oleh siswa mendapat 
penghargaan dan dapat berkembang 
menjadi sebuah kebiasaan.

Ekspresi Anti kKorupsi 
Dalam Pembelajaran

Pendidikan anti korupsi banyak  bisa 
terkpresi baik  melalui integrasi dalam 
pembelajaran maupun kegiatan tentatif 
lainnya. Dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia misalnya pendidikan anti 
korupsi bisa terintegrasi dalam kegiatan 
mengarang dan apresiasi sastra. Para 
siswa diajarkan dari membuat poster, 
puisi dan karangan tentang bahaya ko-
rupsi. Dalam apresiasi sastra memung-
kinkan siswa membuat drama atau film 
dokementar tentang tema anti korupsi. 
Hal tersebut dilakukan untuk mengenal-
kan  dan mensosialisasikan dikalangan 
pelajar  bahwa korupsi merupakan 
masalah bersama dan memberikan 
dampak yang merugikan. Pada jenjang 
sekolah menengah ke atas bukan hal 
yang tabu lagi untuk  mengajak anak – 
anak berbicara solusi masalah bangsa  
termasuk masalah korupsi.  Sebagai 
contoh  dari gerakan ini beberapa seko-
lah menengah ke atas  di Ibu Kota sudah 
membuat deklarasi anti korupsi pada 
momentum  hari anti korupsi. Salah 
satu sekolah SMA di Denpasar komu-
nitas siswa jurnalistiknya sudah berhasil 
meluncurkan sebuah buku yang berisi 

suara dari siswa tentang solusi atasi 
koropsi. Hal ini menunjukkan bahwa 
remaja kalau terbina akan bisa berek-
presi secara positif mendengungakan 
perlawanan melawan korupsi.

Kantin Kejujuran
Kantin kejujuran merupakan se-

buah model pendidikan anti korupsi 
yang biasa diterapakan pada beberapa 
sekolah. Kantin kejujuran dianggap 
model pendidikan karakter yang mu-
dah untuk dilaksanakan. Pada kantin 
kejujuran siswa melakukan transaksi 
tanpa ada pengawasan siapapun.  Kan-
tin kejujuran melatih agar siswa terbiasa 
melaksanakan prilaku jujur walapun 
tanpa pengawasan. Karena biasanya 
prilaku jujur tersebut harus diciptakan 
melalui sebuah pengawasan atau con-
trol. Dengan kantin kejujuran akan terli-
hat indeks kejujuran siswanya. Apakah 
siswa sudah bisa menjadi kejujuran 

sebagai sebuah nilai yang wajib di anut 
atau karena mendapat pengawasan.

Pemaparan diatas menunjukkan 
model-model pendekatan pendidikan 
anti korupsi di sekolah. Sekolah wajib 
untuk melaksanakan pendidikan anti ko-
rupsi. Sekolah merupakan sebuah tem-
pat menciptakan dan mengembangkan 
benih kejejujuran pada siswanya. Jan-
gan sampai sebaliknya sekolah yang 
mendorong tumbuhnya bibit ketida-
kjuran pada siswa yang berujung prilaku 
korupsi.  Melawan penyakit korupsi 
yang merajela maka sekolah sebagai 
tempat berlangsungnya pendidikan 
dan pengajaran wajib melawan korupsi 
dengan menggalakkan pendidikan anti 
korupsi di sekolah. 7

( Ketut Sandiyasa )  
Guru Sekolah Dasar di SDn 5 

Bugbug Mahasiswa Pascasarjana 
IHDn Denpasar.

Pendidikan Harmonis  dalam Keluarga
Jalan Menuju Terwujudnya  Remaja Suputra

PADA fase remaja, kira-kira mulai 
umur 10-12 tahun dan diakhiri 
pada umur 18-22 tahun, seorang 

remaja akan mengalami masa pu-
bertas. Pubertas merupakan masa 
dimana remaja mengalami perubahan 
fisiologi dan juga perubahan psikologi 
yang mencolok pada diri remaja, sep-
erti rasa ingin tahu yang besar dan 
selalu ingin mencoba hal-hal baru. 
Rasa keingintahuan ini disebabkan 
karena remaja ingin mencari jati diri 
yang sesungguhnya. Ketidakstabilan 
kepribadian remaja diakibatkan karena 
prilaku yang tidak dapat dikontrol dan 
ego serta emosi yang membentuk ke-
pribadian remaja menjadi tidak kokoh. 
Sehingga dalam mencari jati dirinya, 
remaja akan banyak melakukan prilaku 
menyimpang.. Contoh prilaku me-
nyimpang di kalangan remaja salah 

satunya adalah remaja sering bolos 
sekolah, ada yang merokok bahkan 
mengkonsumsi narkoba, tidak per-
nah mendengarkan nasehat orang 
tua, sering melawan dan membentak 
orang tua, acuh tak acuh dengan 
lingkungan sekitar, dan masih banyak 
contoh lainnya. Prilaku menyimpang 
tersebut akan memberikan dampak 
negatif bagi dirinya sendiri, keluarga 
dan lingkungan sekitarnya. Fenomena 
di atas wajib untuk diantisipasi oleh 
semua pihak. Termasuk  pendidikan 
dalam keluarga. Pendidikan dalam 
keluarga penting untuk dilakukan se-
bab lingkungan keluarga merupakan 
lingkungan pendidikan yang pertama 
dan utama, karena dalam keluarga 
inilah anak pertama-tama mendapat-
kan didikan dan bimbingan. Juga 
dikatakan lingkungan yang utama, 

karena sebagian besar dari kehidu-
pan anak adalah di dalam keluarga, 
sehingga pendidikan yang paling ban-
yak diterima oleh anak adalah dalam 
keluarga. Tugas utama dari keluarga 
untuk pendidikan anak adalah sebagai 
peletak dasar bagi pendidikan akhlak 
dan pandangan hidup keagamaan. 
Sifat dan tabiat anak sebagian besar 
diambil dari kedua orang tuanya dan 
dari anggota keluarga yang lain. 

Akan tetapi secara realitas sudah 
tidak jarang pendidikan dalam ke-
luarga belum berjalan secara ideal. 
Banyak kasuistis bahwa dalam kelu-
arga berlangsung pendidikan dengan 
kekerasan jauh dari asah, asih dan 
asuh. Tidak terjadi komunikasi yang 
baik antara anak dengan orang tua. 
Demikian juga waktu yang dimiliki 
orang tua terbatas dengan anaknya. 
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Hal inilah yang mendorong remaja 
melakukan prilaku yang menyimpang 
dalam pencapaian jati dirinya. Sebuah 
solusi dari  permasalahan tersebut 
adalah sebuah pendidikan harmonis 
dalam keluarga.

Pendidikan harmonis  dalam 
Keluarga

Pendidikan harmonis  dalam kelu-
arga adalah pendidikan yang berlang-
sung dalam sebuah h kasih sayang 
sesama anggota keluarga. Dalam 
buku karangan I Made Titib (2003) 
menyatakan bahwa “Hubungan yang 
akrab akan terjalin erat bilamana kebu-
tuhan terhadap cinta kasih yang tulus 
tumbuh dan berkembang dengan 
baik. Ajaran suci Veda mengamanat-
kan bahwa alam semesta beserta 
isinya tercipta oleh yajna yang tidak 
lain adalah cinta kasih dan pengor-
banan-nya. Cinta kasih akan bersemi 
dilandasi sikap “parama-prema” kasih 
sayang yang sejati, yang sangat tu-
lus. Cinta kasih seorang ibu kepada 
putra-putri adalah wujud dari cinta 
kasih yang sejati, demikian pula cinta 
kasih dari seorang bapak kepada anak-
anaknya. Cinta kasih, jasa ibu, dan 
bapak tidak dapat diukur dengan apa-
pun, oleh karenanya dinyatakan cinta 
kasih dan jasa seorang ibu lebih berat 
dari pada bumi, Bumi digambarkan 
pula sebagai perwujudan seorang ibu 
(ibu pertiwi) cinta kasih dan jasa bapak 
lebih tinggi dari langit. Bapak digam-
barkan pula sebagai angkasa”. Dari 
kutipan tersebut, dapat kita simpulkan 
bahwa keluarga utamanya orang tua 
memiliki suatu ikatan hubungan yang 
sangat erat dengan anaknya dan se-
lalu berlandaskan dengan cinta kasih 
sayang. Tetapi, apakah melimpahkan 
kasih sayang sama dengan mengikuti 
semua keinginan anak?

Melimpahkan kasih-sayang dan 
perhatian tidak berarti mengikuti 
semua keinginan anak, yang masuk 
akal sekali pun. Terlalu mengikuti 
kehendaknya akan merusak anak. 
Seorang ibu yang mengasihi anaknya, 
juga harus tegas dan ketat dalam 
menghadapi sikap melawan dari 
anaknya, namun tidak berarti bersikap 
kasar. Tunjukkanlah kasih sayang, 
tetapi poleslah dengan disiplin niscaya 
anak-anak akan mengerti. Pendidikan 
dengan kasih sayang akan melahirkan 
kasih sayang yang baru dari anak kita. 
Anak akan memiliki kepatutan akan 
nilai-nilai yang diajarkan. Remaja 
dengan masa egonya tentu memerlu-
kan pola pendidikan harmonis dalam 
keluarga. 

Ibu dan Bapak Sebagai Guru 
Utama

Dalam buku karangan Prof. Dr. I 
Wayan Jendra, S.u diterangkan “Di 
dalam pustaka suci Bhagavadgita 
dinyatakan oleh Sri Krishna bahwa 
apa pun yang dilakukan orang be-
sar atau pemimpin akan diikuti oleh 

rakyat. Pepatah Bahasa Indonesia 
yang berbunyi: Guru kencing berdiri, 
(anak) murid kencing berlari. Kalimat 
itu bermakna panutan. Artinya kalau 
gurunya/orang tuanya kurang sopan 
tentu muridnya/anaknya akan lebih 
jelek lagi. Dalam anak judul di atas 
sengaja dibuat kalimat yang sedikit 
menyimpang dari pepatah itu, karena 
ingin menunjukkan betapa besar 
pengaruh guru/orang tua terhadap 
anak didiknya. Kalau gurunya/orang 
tuanya jelek (kencing berdiri, ‘kurang 
sopan’), maka anak atau muridnya 
akan lebih jelek lagi, akan kurang ajar, 
bukan hanya kencing berlari, tetapi 
bisa-bisa mengencingi temannya”. 
Dari uraian di atas, dapat kita ketahui 
bahwa apa yang dilakukan orang tu-
anya akan diikuti oleh anaknya. Maka 
dari itu, pengajaran mengenai prilaku 
moral, sopan santun memang sangat 
perlu di didik sejak dini agar ketika 
besar dapat bermanfaat untuk dirinya, 
keluarga dan lingkungan. Selain itu 
diperlukan pengawasan orang tua ke-
pada anaknya, boleh saja memberikan 
kebebasan kepada anak, tetapi tetap 
pada batas wajarnya.

“Pada kurun waktu umur 6-10 tahun, 
orang tua masih dominan memegang 
tali komando pada anak. Orang tua 
harus menanamkan dasar yang kuat 
pada jiwa anak, terutama dalam pen-
didikan budi pekerti (PnK). Bila saat ini 
(0-10 tahun) orang tua tidak memberi 
tuntunan dan panutan kepada putra-
putrinya, maka nantinya akan jauh lebih 
sulit. Anak pada umur ini, ibarat kayu 
dan tumbuhan yang masih lentur untuk 
diarahkan tumbuhnya. Ibarat buah labu 
ular, yang tumbuh melengkung secara 
alami, harus dari awal sudah digelan-
tungi dengan batu agar buahnya tidak 
melengkung, tetapi lurus karena diikat 
dan diberi beban sesuai dengan kondisi 
perkembangannya”. Kutipan dari buku 
karangan Prof. Dr. I Wayan Jendra, S.u 
yang menjelaskan bahwa usia yang 
tepat untuk orang tua memberikan 
panutan dan tuntunan kepada anaknya 
adalah sekitar umur 0-10 tahun. Karena 
setelah lebih dari umur 10 tahun, anak 
sudah mulai masuk di fase remaja 
dan timbulah rasa ingin tahu, ego dan 
emosi yang tidak stabil. Tetapi dengan 
tuntunan dan panutan yang diberikan, 
remaja dapat memilih mana yang baik 
dan buruk.

“Orang tua, ibu dan bapak adalah 
orang yang paling bertanggung jawab 
terhadap pembentukan dan pengem-
bangan karakter anak. Kedudukan 
pembantu seperti namanya, berper-
anan sebagai orang yang membantu 
tugas-tugas rumah tangga. Kondisi ini 
jangan sampai terbalik. Artinya tugas 
utama seperti mengasuh anak, mema-
sak, menyediakan makanan, jangan 
sampai pembantu yang memegang 
kendali, sedangkan ibu dan bapak justru 
membantu. Terkadang keterbalikan sep-
erti di atas terjadi dalam rumah tangga. 
Dalam mengasuh anak, ibulah yang 
paling depan. Bila diserahkan kepada 

pembantu dan pembantu yang lebih 
banyak diajak bergaul oleh anak, maka 
sangat mungkin terjadi hal-hal yang 
menggelikan. namun, tetap merupakan 
hal yang ‘aneh’ dan kurang alami, bila 
terjadi seorang anak lebih dekat dengan 
pembantu dibandingkan dengan orang 
tua (ibu bapaknya). Ibu sebagai guru 
pertama pada putranya harus menjadi 
pendidik langsung. Ibu harus menyiap-
kan makanan buat keluarganya. Karena 
makanan yang disiapkan dengan penuh 
kasih dihidangkan sambil tersenyum, 
jauh lebih bermanfaat dan menguat-
kan daripada makanan yang dimasak 
oleh pembantu dan disajikan sambil 
bersungut-sungut dengan setengah ter-
paksa. Putra-putri yang dibesarkan oleh 
pembantu, sungguh sangat meragukan 
untuk menjadi remaja suputra, karena 
mereka yang dibesarkan oleh pemban-
tu kehilangan atau sangat kekurangan 
pupuk alami dalam perkembangannya, 
yakni pupuk kasih sayang seorang ibu. 
Remaja itu tidak memperoleh vitamin 
yang paling manjur dan menyehatkan 
hidupnya yaitu vitamin prema ‘cinta ka-
sih’”.  Pendapat Prof. Dr. I Wayan Jendra, 
S.u yang mengartikan bahwa orang 
tua adalah pemegang peranan ter-
penting dalam suatu keluarga. Dimana 
orang tua merupakan guru utama bagi 
anaknya. Dan kedekatan antara orang 
tua dengan anaknya harus tetap har-
monis, sehingga akan terjalin rasa asah, 
asih, asuh di setiap anggota keluarga 
dan tidak akan terjadi perselisihan. Maka 
dari itu, keluarga khususnya orang tua, 
setidaknya luangkanlah waktu walau 
sedikit tapi itu sangat berarti bagi 
anak. Karena anak akan merasa bahwa 
orang tuanya peduli dan tidak hanya 
mementingkan pekerjaan saja. 

Dengan menumbuhkan rasa cinta 
kasih maka dalam hati seorang anak/
remaja akan terdapat perasaan yang 
lembut jauh dari kekerasan. Tetapi 
apabila orang tua menumbuhkan 
rasa emosional dan keegoisan, maka 
dalam hati anak akan terdapat sifat 
egois/ingin menang sendiri, arogan, 
keras, cuek dan selalu merasa diri yang 
paling benar. untuk itu, orang tua sangat 
berperan penting dalam perkembangan 
anaknya. Semua orang tua pasti meng-
inginkan agar anaknya menjadi menjadi 
remaja yang suputra, tetapi mungkin 
cara memberikan pendidikan, panutan 
dan tutunan yang kurang tepat. Pendi-
dikan asah, asih, asuh ini akan mengir-
ing anak untuk menjadi remaja yang 
suputra. Dimana para remaja suputra 
ini akan selalu mengikuti perintah orang 
tuanya, nasehat orang tuanya, serta 
memiliki etika dan budi pekerti yang 
baik. Dan sangat diharapkan kepada 
seluruh orang tua yang mungkin ingin 
memiliki remaja suputra, untuk tetap 
memberikan panutan dan tuntunan 
lewat pendidikan harmonis. 7

(Ketut Sandiyasa)  
Guru Sekolah Dasar di SDN 5 

Bugbug Mahasiswa Pascasarjana 
IHDN Denpasar.
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“De Koh Ngomong“ 
KeMBALI DIGeLAR, MeNDAPAT 
APReSIASI DARI MASyARAKAT

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem I Wayan Sumidia, SE saat menjelaskan kegiatan dalam 
melayani masyarakat.
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memberikan kesempatan 
kepada warga masyarakat 
yang hadir  untuk 
menyalurkan aspirasi berupa 
kritik/saran yang nantinya 
sebagai masukan untuk 
meningkatkan kualitas 
kinerja Pemerintah dan 
memajukan Kabupaten 
Karangasem. Dilanjutkan 
oleh Kadis Kependudukan 
dan Catatan Sipil, I Wayan 
Sumidia, SE memaparkan 
kegiatan yang dilaksanakan 
dalam melayani masyarakat 
untuk mengurus akte 
kelahiran , Kartu Keluarga 
dan Kartu Tanda Penduduk. 
Selama ini Disdukcapil telah 
melaksanakan kegiatan Goes 
to Banjar, dimana kegiatan 
ini membantu bagi warga 
masyarakat yang lanjut 
usia dalam mengurus akte 
dan KK. Dan diharapkan 
bagi warga masyarkat  
yang telah berusia 17 
tahun keatas untuk segera 
mengurus e KTP untuk 
keperluan mencari SIM 
atau pendataan menjelang 
dilaksanakannya  Pilkada.

Dalam kesempatan 
tersebut, Arief warga 
Kecicang, memberikan 
masukan tentang keberadaan 
stadion. Menurutnya, sampai 
saat ini pembangunannya 
belum selesai. Kalau 
memang telah dianggarkan 
tolong dilanjutkan, dan 
meminta lapangannya 
jangan dipergunakan 
untuk latihan mengemudi 
karena tidak sesuai dengan 
peruntukannya. Arief juga 
meminta untuk event-
event mendatang jangan 
dilaksanakan di stadion 
karena akan merusak 
rumput-rumput yang baru 
tumbuh.

Kepala Bapelitbangda, 
Sujana Erawan 
mengapresiasi masukan dari 
warga dan berterima kasih 
telah membantu memantau 
kegiatan pembangunan 
yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah. untuk 
pembangunan stadion 
telah masuk dalam 
anggaran pembangunan 
tahun berjalan. Dari Dinas 
Pendidikan Kepemudaan 
dan Olah Raga, Swabawa 
menambahkan bahwa  

pembangunan stadion 
akan dilanjutkan, karena 
keterbatasan APBD 
dimohonkan ke Pusat, namun 
belum ada realisasinya.  
Swabawa juga berharap agar 
masyarakat turut menjaga 
asset pemerintah untuk 
kepentingan bersama.

Lebihlanjut Lyu juga 
dari warga Kecicang, 
mempertanyakan tukang 
sapu yang bekerja di 
seputaran stadion, sampah 
plastik tidak sepenuhnya 
dipungut ada sebagian 
dibuang ke selokan.

Menanggapi hal tersebut, 
Kepala Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, 
I Made Suama, SH. sangat 
antusias dan berterima kasih 
kepada warga yang turut 
memantau para pekerja 
dalam melaksanakan tugas. 
Suama juga meminta kepada 
warga untuk menegur para 
pekerja yang melakukan hal 
tersebut, bila perlu difoto 
dan dilaporkan ke Dinas 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman. Suama berjanji 
akan menindak tegas 
pekerja tersebut. Lebihlanjut 
Suama mengatakan bahwa 
untuk memerangi sampah 
plastic, telah terbentuk Bank 
Sampah Baliku dilingkungan 
Padangkerta. Bagi warga 
dipersilahkan untuk 
mengumpulkan sampah 
plastic dan diserahkan 
ke bank tersebut. untuk 
memotivasi warga yang 
rajin mengumpulkan 
sampah plastic dan 
menyerahkannya 
ke Bank Sampah Baliku, 
Labha Dwikarini selaku 
Pembina Bank Sampah 
Baliku akan memberikan 
penghargaan dan hadiah 
bagi 3 pengumpul sampah 
plastic terbanyak. Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup, 
nyoman Tari menambahkan 
untuk menjaga kebersihan 
lingkungan, pemilahan 
sampah organik dan 
anorganik dimulai dari 
sampah rumah tangga.

Turut hadir dalam acara 
FBB, kepala OPD dan 
staf  dilingkungan Pemkab 
Karangasem dan warga 
masyarakat Karangasem. 7 
(WK/Diskominfo).

FORuM Bebas Bicara 
(FBB)  sempat vakum 
beberapa bulan terakhir, 

kembali digelar Minggu (6/8) 
dijalan Veterean (jalur sebelas) 
depan Stadion. Walaupun 
sempat diguyur hujan kegiatan 
tetap berlangsung, nampak 
warga masyarakat antusias  
melaksanakan olah raga jalan 
santai  di sepanjang jalan 
Veteran bertepatan dengan car 
free day.

Kadis Kominfo, Ir. I 
Komang Pande Ardita, MM, 
selaku penyelenggara  FBB 
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TInGGAL di daerah yang me-
miliki potensi bencana alam, 
kita harus meningkatkan ke-

waspadaan dengan mitigasi ben-
cana yang baik agar terhindar dari 
isu-isu yang menyesatkan atau 
sering disebut hoax. 

Seiring perkembangan zaman, 
teknologi informasi komputer 
dan smartphone terus berkembang 
begitu juga dengan aplikasi android 
yang beredar di Google Play. Berikut 

beberapa aplikasi smartphone ber-
basis android yang akan sangat 
membantu kita dalam upaya pen-
gurangan risiko dan mengenal 
bencana yang bisa diinstall secara 
gratis.

MAGMA Indonesia
Magma (Multiplatform Applica-

tion for Geohazard Mitigation and 
Assesment) diklaim menjadi aplikasi 
mobile pertama di dunia yang me-
nyajikan informasi mengenai keben-
canaan geologi yang bisa diakses 
secara real time. Aplikasi buatan 

Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi (PVMBG) ini me-
nyajikan beragam informasi tentang 
kebencanaan mulai dari status 
gunung berapi, gempa bumi, tsu-
nami dan gerakan tanah. Aplikasi ini 
sangat membantu masyarakat dan 
pihak-pihak terkait dalam melakukan 
mitigasi bencana, contohnya saat 
terjadi peningkatan status gunung 
berapi, para pemangku kepentingan 
bisa lebih cepat melakukan langkah 

antisipasi dengan melihat informasi 
secara real time. untuk menghindari 
menyebarnya berita hoax menge-
nai bencana, pada aplikasi ini juga 
dilengkapi press release resmi dari 
blog kebencanaan geologi.

Pantauan Bencana Indonesia 
(Geospasial)

Pantauan Bencana Indonesia 
adalah aplikasi yang dibuat oleh 
BnPB untuk memantau segala je-
nis bencana yang sedang dan telah 
terjadi dalam 1 bulan terakhir yang 
disajikan dengan teratur dan lengkap. 

Selain memantau bencana, dalam 
aplikasi ini kita juga dapat mengakses 
data kondisi cuaca terkini di seluruh 
indonesia serta ilmu dasar tentang ke-
bencanaan. untuk membuka aplikasi 
ini kita harus menginstal google map 
terlebih dahulu.

Info BMKG
Aplikasi Info BMKG menyajikan 

informasi Cuaca, Iklim, Kualitas uda-
ra, dan Gempabumi yang terjadi di 
Indonesia oleh Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 
Dalam aplikasi ini tersedia informasi 
gempa terkini yang terjadi di seluruh 
Indonesia, prakiraan cuaca seluruh 
provinsi di Indonesia, prakiraan 
cuaca setiap kabupaten di Indo-
nesia, dan prakiraan cuaca dunia. 
untuk informasi gempa bumi akan 
ditampilkan keterangan mengenai 
kekuatan (skala richter) dan potensi 
tsunami. Lalu terdapat juga lokasi 
titik pusat gempa dari kota terdekat. 
Aplikasi yang dikembangkan oleh 
Tim Website BMKG ini juga memiliki 
fungsi peringatan suara, sehingga 
pengguna dapat mengetahui ad-
anya informasi yang disampaikan 
BMKG. 

inaRISK Personal
BnPB membuat aplikasi InaRISK 

Personal yang dapat menginforma-
sikan ancaman bencana di mana-
pun di seluruh wilayah Indonesia. 
Aplikasi ini merupakan salah satu 
perangkat yang dapat dimanfaatkan 
langsung oleh masyarakat untuk 
mengetahui bahaya yang ada dis-
ekitarnya serta rekomendasi aksi 
Pengurangan Risiko Bencana yang 
dapat dilakukan. Saat ini aplikasi 
ini masih dalam proses pengem-
bangan, masih terbatas untuk 
ancaman Gempabumi, Tsunami, 
dan Erupsi Gunungapi. Aplikasi ini 
juga masih memerlukan dukungan 
dan masukan untuk pengembangan 
selanjutnya. 

SIGMAL
SIGMAL (Sistem Informasi Geo-

Pantau Bencana lewat Gadget
Oleh: leoni Wahyu Saputri, S.Kom
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PEJABAT Pengelola Informasi 
dan  Dokumentas i  (PP ID ) 
Kab. Karangasem menggelar 

Sosialisasi Pengklasifikasian Informasi 
dalam Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi Publik yang disertai 
Pelatihan Penginputan Data di Aula 
Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kabupaten Karangasem, 
Selasa (14/3). Sosialisasi digelar 
mengingat adanya perubahan struktur 
OPD di Kabupaten Karangasem yang 
mengarah pada perubahan pengelola 
PPID Pembantu dengan menghadirkan 
Komisi Informasi untuk memberikan 
penjelasan dan mensosialisasikan 
kembali uu no. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. Sosialisasi 
kali ini diisi pula dengan pelatihan 
singkat tata cara penginputan informasi 
publik yang dipandu Leoni Wahyu 
Saputri dan Putu Eka Widyantara dari 
Diskominfo Kabupaten Karangasem.

Widiana menjelaskan, informasi 
dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu 
informasi terbuka, serta merta dan 
informasi tertutup. Filosofi uu KIP, hak 
memperoleh informasi merupakan 
hak asasi manusia dan dijamin 
konstitusi (Pasal 28 F uuD 1945) untuk 
mewujudkan penyelenggaraan negara 
yang transparan dan tata pemerintahan 
yang baik dan mengantisipasi 
perkembangan teknologi informasi 
yang semakin pesat, sehingga 
meningkatkan mobilitas masyarakat 
meperoleh informasi dengan mudah 
dan cepat, tambahnya.

Widiana mengatakan, Badan 
publik memang berhak menentukan 

klasifikasi informasi apakah suatu 
informasi merupakan informasi publik 
atau bukan melalui uji konsekuensi. 
Pasal  19 uu KIP memberikan 
kewenangan kepada Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
untuk melakukan uji konsekuensi 
sebelum menyatakan suatu informasi 
bukan termasuk informasi publik atau 
informasi yang dikecualikan. “Sangat 
penting untuk mengetahui klasifikasi 
informasi sebelum informasi tersebut 
kita sebarluaskan untuk menghindari 
‘bocornya’ informasi yang sifatnya 
rahasia misalnya informasi yang 
mengancam keamanan negara 
jika diketahui pihak yang tidak 
bertanggungjawab”, jelasnya.

Dikatakan Widiana, bahwa uu 
no. 14 Tahun 2008 merupakan acuan 
bagi setiap satuan kerja/badan publik 
dalam penyediaan, pengumpulan, 

pendokumentasian dan pelayanan, serta 
penetapan pejabat pengelola informasi 
dan dokumentasi untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan informasi publik 
di lingkungan badan publik. “Salah 
satunya yaitu di masing-masing 
satuan kerja mampu menyediakan, 
mengumpulkan, mendokumentasikan 
dan menyampaikan informasi tentang 
kegiatan dan produk unit kerjanya 
secara akurat dan tidak menyesatkan”, 
tambahnya.

Sosialisasi yang dibuka langsung 
Kepa la  D inas  Kominfo  Pande 
Komang Ardita  dan ditutup dengan 
pelat ihan singkat penginputan 
informasi publik melalui website 
http://ppid.karangasemkab.go.id 
ini, diharapkan dapat  meningkatkan 
kualitas pelayanan informasi publik di 
lingkungan badan publik Kabupaten 
Karangasem. 7 Leoni WS

Sosialisasi Klasifikasi Informasi PPID
Lindungi Informasi Rahasia Negara

grafis Manajamen Pengungsian dan 
Logistik) merupakan aplikasi untuk 
membantu melakukan manajemen 
pengungsi dan logistik khususnya 
untuk bencana erupsi Gunung Agung 
di Karangasem, Bali tahun 2017. Ap-
likasi buatan Primakara ini menyajikan 
data pos-pos pengungsian, jumlah 
pengungsi dan logistik yang terse-
dia terkait ancaman erupsi Gunung 
Agung. Data kebutuhan logistik untuk 
setiap pos pengungsian diupdate 
setiap hari, selain itu ditampilkan pula 
foto-foto pos pengungsian beserta 
fasilitas dan keterbatasan yang ada 
di masing-masing pos pengungsian, 
sehingga masyarakat yang ingin 
membantu dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan yang ada. 7

Sosialisasi Pengklasifikasian Informasi yang dibuka langsung Kepala Dinas Kominfo 
Pande Komang Ardita.
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TERGERuSnYA rasa naional-
isme yang seharusnya tum-
buh dan mengakar pada setiap 

warga negara semakin lama dirasa 
semakin menurun. Adanya suatu 
sikap ketidakpedulian dari sebagian 
warga mengakibatkan ketidakpekaan 
terhadap berbagai ancaman yang 
dapat membahayakan stabilitas dan 
keutuhan negara kita, seperti teror-
isme. Peringatan untuk mengenang 
perjuangan para pahlawan demi 
kejayaan bangsa, nyaris tidak lagi 
menarik minat generasi muda dimana 
cita-cita pahlawan agar bentuk nKRI 
tetap utuh dibawah panji Pancasila, 
uuD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. 
untuk itu serangkaian memperingati 
Hari Pahlawan, Dinas Komunikasi dan 
Informatika (Diskominfo) Kabupaten 
Karangasem menyelenggarakan 
kegiatan sarasehan dengan tema 
“Perkokoh Persatuan Membangun 
negeri” di Aula Diskominfo, Kamis 
(16/11), menghadirkan narasumber 

Danramil 1623-01/Karangasem I nyo-
man Mangku dan I Gede Rauh, SE dari 
Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kab.
Karangasem.

Danramil 1623-01/Karangasem 
I nyoman Mangku menekankan ke-
pada peserta sarasehan bahwa nKRI 
adalah harga mati. untuk itu kita harus 
mampu menjaga dan menegakkan 
kemerdekaan nKRI dengan seman-
gat persatuan dan kesatuan, rasa 
cinta tanah air, kesadaran bela negara 
serta wawasan sebagai satu bangsa, 
tambahnya.

narasumber dari Kantor Kesbang-
pollinmas Karangasem, I Gede Rauh, 
SE juga menekankan pentingnya bela 
negara dan peningkatan aktualisasi 
nilai-nilai pancasila dewasa ini. Ban-
yaknya konflik yang memicu SARA 
hingga timbulnya kekerasan dan tin-
dak kriminal sering ditemui akhir-akhir 
ini sebagai tanda mulai melemahnya 
pemahaman masyarakat terhadap 
Pancasila, tambahnya. 

Menyoroti banyaknya persoalan 
bangsa, I Gede Rauh mengatakan 
setidaknya dengan membangun kes-
adaran bagi pemuda, maka problem 
ketahanan nasional memiliki harapan 
untuk makin diperkokoh dengan men-
jaga keutuhan negara.  Gede Rauh 
menambahkan dengan memberikan 
tips-tips sebagai upaya peningkatan 
aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam 
konteks bela negara yakni dengan 
meningkatkan program pendidikan 
bela negara pada usia dini, menggal-
akkan kembali P4, mengoptimalkan 
sosialisasi bahaya narkoba dan pro-
gram good governance yang dapat 
menumbuhkan kepercayaan masyara-
kat sehingga meningkatkan kesadaran 
bela negara.

Sarasehan dibuka oleh Kepala Dis-
kominfo Ir. Pande Komang Ardita, MM 
yang diikuti sekitar 50 orang dari tingkat 
pelajar/mahasiswa, organisasi pemuda 
dan organisasi teruna-teruni di seputar 
Kota Amlapura. 7 Leoni WS 

Sarasehan Hari Pahlawan 
tekankan Perkokoh Persatuan

Pelaksanaansarasehan dengan tema “Perkokoh Persatuan Membangun negeri” di Aula Diskominfo, Kamis (16/11).
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POTEnSI

BUPATI MAS SUMATRI KONSEN 
BANGUN DERMAGA CRUISE 
Mutiara Ekonomi Masa Depan

MEnYADARI potensi strategis 
pelabuhan alam Tanah Ampo 
Manggis khususnya dalam 

pengembangan sektor pariwisata, Bu-
pati Mas Sumatri tak mau kehilangan 
moment. untuk itu potensi parwisata 
yang sudah terbangun namun lama 
mandeg kini hendak digenjot kembali, 
melalui skema program pembangu-
nan Jetty Ramdoor berikut proyek 
pengerjaan penanaman tiang pacang 
pembangunan pelebaran dermaga 
sepanjang 100 meter.

Ketika melakukan ceking pemban-
gunan yang dibiayai APBn tersebut 
didampingi Kadishub IB Swastika 
(20/11) Ia menyatakan, menyayangkan 

potensi pembangunan yang dimiliki 
Karangasem mandeg tidak berkelan-
jutan, padahal sangat prospektif 
untuk pariwisata. Kedepan Dermaga 
Cruise Tanah Ampo ini menjadi pintu 
utama kedatangan wisatawan manca 
negara untuk Bali Timur sehingga 
memberikan kontribusi bagi kes-
ejahteraan masyarakat Karangasem.  
upaya keras Pemkab. Karangasem 
selama ini kepada pemerintah pusat 
membuahkan hasil  untuk melanjut-
kan kembali proyek pembangunan 
lanjutan Dermaga Cruise Tanah Ampo. 
“Inilah hasil dari upaya yang telah kita 
usulkan kepada Pemerintah Pusat un-
tuk antisipasi jangka pendek peman-

faatan dermaga dan gedung terminal 
agar dibangun Jetty dengan sistem 
Rampdoor, ujarnya. Ini dimaksudkan 
agar Kapal Cruise yang ingin berlabuh 
dengan lego jangkar di Labuan Amuk 
dapat difasilitasi dengan menggu-
nakan kapal scoci menuju dermaga 
melalui jetty rampdoor,” jelasnya.

M a s  S u m a t r i  l a n j u t 
mengatakan,”Pembangunan pem-
ecah gelombang (break water) dan 
jetty ramdor merupakan pemban-
gunan kelanjutan Dermaga yang 
sudah existing, yang mana pem-
bangunan lanjutan tersebut didasari 
atas proses untuk kedatangan dan 
keberangkatan penumpang masih 

Bupati Mas Sumatri saat cek kondisi  pelabuhan Tanah Ampo Manggis.
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mengalami kesulitan. untuk itu dibu-
tuhkan break water dan jetty ramp 
dor sebagai tempat nyandar sekoci 
yang mengangkut penumpang dari ka-
pal pesiar menuju dermaga,”ucapnya

Tahun 2017 ini, tambah Mas 
Sumatri,”Perluasan Dermaga, baru 
bisa dilakukan sepanjang 100 meter, 
dengan dana APBn TA 2017 sebesar 
Rp. 49.404.804.000,-. dengan waktu 
pelaksanaan selama 120 hari kalen-
der, yang pengerjaannya dimulai dari 
tanggal 18 Agustus 2017 lalu dengan 
serah terima tanggal 15 Desember 
2017 yang akan datang dari pemenang 
tender Kontraktor Pelaksana PT. Kur-
niadjaja Wirabhakti- PT. KarunaKarya 
(KSO) dan Konsultan Pengawas PT. 
Kiat Global Ismatika,”ujarnya. “Kami 
tetap optimis, pembangunan Derma-
ga tetap berlanjut, karena pemerintah 
pusat dalam tahun 2018 akan mengu-
curkan dananya lagi untuk menambah 
perluasan Dermaga Cruise Tanah 

Ampo sekitar 50 meter yang nantinya 
akan dianggarkan dalam APBn 2018 
melalui Dirjen Perhubungan Laut 
Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan 
Padang Bai (KSOP).

Dermaga Cruise di Pelabuhan 
Alam Tanah Ampo, Kecamatan Mang-
gis, Karangasem Bali sebelumnya 
sempat gencar  ditunggu banyak 
agent cruise  dunia sebagai satu-
satunya pelabuhan kapal pesiar di 
Indonesia yang bakal menjadi titik 
persinggahan lintas cruise dunia 
bahkan digadang-gadang  bakal 
berprospek mengangkat geliat per-
tumbuhan ekonomi Indonesia ten-
gah.  Sebagai satu-satunya rencana 
pelabuhan kapal  Pesiar yang sudah 
sesuai dengan konsep pembanguan 
bidang kepariwisataan Bali cocok 
dengan RPJMD, RTRW Propinsi, RDTR 
Kab. Karangasem Tatanan Transpor-
tasi Wilayah dan Lokal serta telah 
dipayungi oleh Perbup Karangasem 

no. 34 tahun 2006 tentang Penetapan 
Lokasi Kawasan Pelabuhan Pariwisata 
Tanah Ampo. 

Menyangkut keberadaan Dermaga 
Kapal Pesiar Tanah Ampo, juga pernah 
dilaporan Inseption Smec sebelum-
nya, bahwa Bali sudah merupakan 
daerah tujuan pariwisata internasional 
yang ternama dan mudah diingat, 
dengan kenyataan bahwa Bali telah 
mendapatkan bintang reputasi inter-
nasional dengan gelar DTW terbaik 
di Asia Fasifik dari Business Traveller 
Magazine di Hongkong dan julukan 
Pulau Terbaik di Dunia  yang diberikan 
majalah oleh AS Travel and Leisure 
selama 9 tahun berturut-turut, sebel-
umnya. Terminal Tanah Ampo memberi 
sebuah peluang sangat baik untuk 
mengembangkan terminal kapal pesiar 
dengan standart internasional untuk 
Bali,  yang akan menjadi penghubung 
pengembangan destinasi wisata di Bali 
sendiri. 7 I Nyoman Wage

Melihat aktifitas vulkanik Gunung 
Agung yang cenderung meningkat, 
Kepala BnPB Willem Rampangilei 
mengingatkan erupsi Gunung Agung 
bisa terjadi setiap saat. Maka akibat-
nya terus akan terjadi penambahan 
jumlah pengungsi yang signifikan 
diakibatkan oleh faktor psikologis 
masyarakat  sekitar yang ketakutan, 
sehingga ikut mengungsi walau-
pun lokasinya aman. untuk men-
gantipasi hal tersebut pemerintah 
telah melakukan sosialisasi untuk 
memberikan pemahaman kepada 
masyarakat bahwa pemerintah telah 
menetapkan kawasan bahaya dan 
tidak bahaya.

Wil lem menambahkan “saat 
ini sebanyak 28 desa yang masuk 
kawasan bahaya, oleh sebab itu 
pemerintah berusaha menghimbau 
kepada masyarakat yang berada 
diluar 28 desa itu, untuk segera kem-
bali kerumahnya masing-masing” 
ucap Willem.

PVMBG telah menetapkan 9 
km adalah kawasan rawan bahaya 
dan 12 km kawasan bahaya  secara 
sektoral. Dimana sektor tersebut 
adalah wilayah bahaya terhadap 
material-material yang dikeluarkan 
jika terjadi erupsi. Sedangkan diluar 
12 km adalah wilayah terdampak abu 

vulkanik yang dapat mengganggu 
kesehatan.

Bupati Karangasem Mas Sumatri 
menyampaikan, selama ini banyak 
informasi yang mengatakan bahwa 
aktifitas pemerintahan untuk se-
mentara dipindahkan, namun Mas 
Sumatri menyangkal hal tersebut. 
Sampai saat ini, aktifitas pemerintah-
an di karangasem tetap berjalan nor-
mal dimana dilihat dari banyaknya 
para pegawai yang sudah kembali 
dari pengungsian baik di seputaran 

karangasem ataupun yang berada di 
kabupaten lain.

Mengenai anggaran bencana, Mas 
Sumatri menjelaskan bahwa anggaran 
untuk bencana di karangasem sangat 
minim. Dimana karangasem hanya 
memiliki anggaran sebesar 1,2 M, 
itupun hanya bisa digunakan setelah 
terjadinya bencana. Masyarakat di-
harapkan untuk selalu waspada karena 
erupsi Gunung Agung dapat terjadi 
setiap saat dan selalu ikuti himbauan 
pemerintah.7 I Nyoman Wage

Erupsi Gunung Agung 
Dapat Terjadi Setiap Saat”
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KABuPATEn Karangasem kem-
bali menunjukan prestasinya. 
Kali ini, 11 Juara mampu diraih 

dalam Parade Busana Tingkat nasi-
onal memperingati HuT TMII (Taman 
Mini Indonesia Indah) ke 42, di Jakarta.

Bupati I Gusti Mas Sumatri yang 
memimpin rombongan Karangasem 
merasa bangga atas prestasi itu, 
walaupun juara umum tahun lalu 
diperoleh Kabupaten Karangasem 
kini berpindah tangan ke Provinsi Ka-
limantan Timur. “ Saya tetap bangga 
atas hasil yang menggembirakan ini. 
Tapi, Karangasem harus kembali seb-
agai juara umum tahun depan, den-
gan melakukan pembinaan secara 
konsisten,” ujar Bupati Karangasem.

Karangsem dimata Bupati Mas 
Sumatri, telah mampu sejajar dengan 
Kabupaten lain di Indonesia, dalam 
hal adu terampil di bidang perancang 
busana daerah, peragaan busana 
daerah dan mendaur ulang menjadi 
pakaian pengantin khas daerah. 

“Inilah bukti bahwa Karangasem 
bisa sebanding dengan Kabupaten 
lain di Indonesia. Meski selama ini 

terkesan sebagai daerah tertinggal 
atau termiskin, kita masih mampu 
mebuktikan prestasi diri dalam hal 
peragaan busana daerah, “ tegasnya.

Bupati Mas Sumatri menyebutkan, 
11 gelar juara yang diraih kontingen 
Karangasem yakni, juara terbaik 
peragaan busana pengantin pria 
berbahan daur ulang, juara unggulan 
peragaan busana pengantin berbahan 
daur ulang, juara unggulan penyaji 
adibusana pengantin kategori busana 
berbahan daur ulang, juara perancang 
terbaik kategori busana pengantin ber-
bahan daur ulang, juara unggulan perias 
pengantin busana berbahan original, 
juara unggulan perias pengantin ber-
bahan daur ulang, juara terbaik perias 
pengantin busanan bahan original, juara 
unggulan perancang busana pengantin 
berbahan tradisional dan juara ung-
gulan perancang busana pengantin 
berbahan daur ulang.

Peraih juara perias pengantin tradis-
ional Ida Ayu Ratih Ratna Dewi, juara 
nasional penata Adi Busana Ida 
nyoman Basmantra, juara nasional 
Perancang busana Putra bahan Baku 

daur ulang Ida bagus Arka Sattwika 
dan juara nasional bidang Peragaan 
busana I nyoman Januarta Triska 
Putra.

Kadis Kebudayaan Karangasem 
I Putu Arnawa menyatakan lomba 
ini memang dipersiapkan dengan 
matang dan cermat, dengan tetap 
berpedoman pada filosofi dan akar 
budaya Bali, serta karakter busana 
tersebut. 

“Karangasem memiliki tangan-
tangan terampil dan berjiwa seni 
dengan kualitas nasional”, tuturnya. 

Sementara itu, salah satu juara 
dalam event ini Ida Bagus Arka Satwi-
ka mahasiswa semester VI Fakultas 
Seni Pertunjukan Jurusan Kerawitan 
ISI Denpasar mengatakan, khusus 
busana daur ulang, penggunaan 
bahan baku untuk pakaian tersebut 
adalah limbah dari karung goni yang 
di proses secara alami.

“Tahun lalu saya juara di TMII, kali 
ini kembali terbaik. Tentu saja saya 
bangga bisa mengharumkan nama 
Karangasem”, ucapnya. 7 (Humas 
Karangasem)

Karangasem Raih 
11 Juara Dalam Parade 
Busana Tingkat Nasional
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Pendahuluan.
Mengakhiri tahun 2016 ini, kita 

sebagai warga negara Indonesia, 
patut bersyukur, hampir dua da-
sawarsa reformasi sudah berjalan 
dan kita  masing-masing sudah 
menunaikan tugas sesuai dengan 
dharma bakti kita kepada bangsa, 
negara dan tanah air tercinta, 
berpartisipasi melaksanakan pem-
bangunan, guna tercapainya 
cita-cita bangsa sebagaimana 
diamanatkan dalam pembukaan 
uuD 1945, yaitu melindungi 
segenap bangsa Indonesia, dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum,  
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut serta melaksanakan ket-
ertiban dunia. Walaupun dalam 
perjalanan itu  banyak kerikil-
kerikil tajam yang menghalangi 
perjalanan reformasi ini, antara 
lain masih banyaknya kasus-kasus 
kriminal, seperti : teror bom, be-
gal, perampokan, pembunuhan, 
pemerkosaan, penistaan terhadap 

agama tertentu, dan tidak keting-
galan kasus korupsi. Di satu sisi 
mari kita syukuri bersama nKRI 
masih tetap berdiri tegak. Dan itu-
lah komitmen bangsa, yang diper-
juangkan oleh para pendiri nKRI 
ini, yang oleh negara dihormati 
dan dihargai sebagai Pahlawan 
kusuma bangsa. 

Dalam penghargaan kepada 
para pahlawan nasional tentu 
banyak hal yang dapat dilakukan, 
salah satu diantaranya dengan 
mencantumkan para pahlawan 
pada beberapa pecahan mata 
uang baru, yang baru diterbitkan 
oleh pemerintah pada akhir ta-
hun. Tentu kita sebagai generasi 
penerus sangat mengapresiasi 
kebijaksanaan yang diambil oleh 
pemerintah. Lebih-lebih war-
ga masyarakat Bali, tentu kita 
mendapat “Hangayu Bagia”, 
oleh karena disamping telah 
diangkatnya pahlawan nasional 
asal Bali I Gusti Ketut Pudja, serta 
ditonjolkannya tari legong dan 
bunga jepun Bali, sebenarnya 

merupakan perwakilan budaya 
Bali, yang mencerminkan integ-
ritas dan sumbangsih warga Bali 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara di nKRI.

Mengenang Jasa Para Pahla-
wan dan Tantangan Bagi Bali ke 
depan. 

Para cerdik pandai menye-
butkan “Bangsa Yang Besar, 
Adalah Bangsa Yang Menghargai 
Jasa-Jasa Para Pahlawannya”.  
Penghargaan dan penghormatan 
kepada mereka yang telah berjasa 
adalah merupakan suatu kewaja-
ran dan keharusan bagi negara 
oleh karena tanpa kehadiran mer-
eka, niscaya nKRI.tidak akan ada. 
nKRI, adalah negara yang besar, 
kaya akan sumber daya alam 
yang ada di dalamnya, sehingga 
menjadi daya tarik tersendiri bagi 
negara-negara lain. 

Bentuk penghargaan terhadap 
jasa seorang Pahlawan dilakukan 
dengan berbagai cara antara lain 
; dengan mengabadikan nama 
beliau dalam bentuk fisik, seperti 

PENGHARGAAN JASA SEORANG 
PAHlAWAN  DAN BUDAyA BAlI DAlAM 

BENTUK MATA UANG BARU yANG  
DITERBITKAN PEMERINTAH

Oleh : IGN.Suwetha *)
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dicantumkan dalam bentuk mata 
uang yang diberikan oleh negara, 
sebagaimana yang telah dilakukan 
oleh pemerintah dengan mener-
bitkan 11(sebelas) pecahan mata 
uang baru, mulai dari pecahan 
100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 
5.000, 2.000, 1.000, 500, 200 
dan 100 rupiah. Walaupun ada 
beberapa gelintir oknum yang 
mungkin kurang setuju dengan 
pencantuman nama-nama pahla-
wan yang dimunculkan pada 
mata uang baru itu, namun secara 
umum rakyat Indonesia menyam-
but dan menaruh apresiasi yang 
sangat baik kepada Pemerintah 
terbukti,  begitu  diumumkan 
banyak antrean di Bank-Bank 
Pemerintah berkeinginan untuk 
segera mendapatkan jenis mata 
uang baru itu.

Lebih-lebih kita sebagai warga 
Bali, sangat-sangat menaruh apr-
esiasi kepada Pemerintah yang 
telah mencantumkan Mr. I Gusti 
Ketut Pudja, seorang pahlawan 
nasional asal Bali ikut dicantum-
kan dalam mata uang pecahan 
1.000 rupiah (logam). Dan bukan 
itu saja, termasuk “tari legong” 
asal Bali dan “sekar Jepun Bali” 
ikut menghiasi salah jenis peca-
han mata uang yang baru diter-
bitkan, pada pecahan 50.000. Ini 
berarti budaya Bali ikut menghiasi 
dan memberikan aroma keindah-
an, serta merupakan  sumbangsih 
kepada negara Republik Indone-
sia yang kita cintai.

Maka berkenaan dengan hal 
itu kita sebagai warga Bali, hen-
daknya merasa “Hangayu Bagia”  
terhadap kedua hal yang berasal 
dari Bali, yaitu Pahlawan nasional 
dan satu lagi berupa budaya Bali 
itu sendiri yang tak ternilai har-
ganya. Semoga dalam moment-

moment lain ada lagi menyusul, 
mengingat Bali sangat dikenal 
bukan saja di kancah nasional, 
bahkan di tingkat Internasional. 
Sumber daya alam Bali dan sum-
ber daya manusianya sangat po-
tensial dan hebat untuk bersaing 
dengan daerah-daerah lain.

namun dibalik keberhasilan 
itu, masih banyak PR yang harus 
diselesaikan dan dihadapi oleh 
Bali, antara lain kebersihan, ke-
macetan, factor keamanan, faktor 
keramah tamahan,  transportasi 
yang semraut, perlu menjadi per-
hatian kita bersama. Sebagai dae-
rah tujuan wisata, hendaknya Bali 
mulai memperiotaskan hal-hal itu 
tadi. Pintu masuk Bali lewat darat 
nampaknya belum mencerminkan 
estetika dan kebersihan. Lihat saja 
pelabuhan penyeberangan Padan-
gbai, masih perlu diperhatikan 
tingkat kebersihan dan keasrian-
nya, agar tidak kumuh, jorok. Pa-
dahal turis sering mondar-mandir 
di kawasan itu, baik untuk berakti-
fitas di kawasan Padangbai, juga 
sebagai kawasan penyeberangan 
untuk menuju Sengigi yang ada di 
Lombok. Itulah beberapa hal yang 
perlu mendapat perhatian. Sebab 
jika tidak mampu menyelesaikan 
PR itu tadi, niscaya Bali akan 
ditinggalkan oleh turis, terutama 
turis manca negara.

Pemerintah pusat (Kement-
erian Pariwisata), dalam pemer-
intahan Jokowi-JK ini telah mem-
bangun 10 destinasi Pariwisata 
di luar Bali yang dikenal dengan 
nama “10 Bali Baru”, yang artinya 
akan dibuat 10 destinasi pariwisa-
ta di luar Bali untuk bisa bersaing 
dengan Bali di dalam menarik 
kunjungan  pariwisata. Ini juga 
merupakan tantangan baru bagi 
Bali. untuk itu Bali hendaknya 

tetap berpegang pada adat dan 
budaya yang adi luhung ini dalam 
membangun kepariwisataan, akan 
tetapi  perlu ada terobosan baru 
untuk menarik kunjungan pari-
wisata itu, misalnya melalui “sport 
tourism” yang bertaraf interna-
sional, dan sebagainya masih 
banyak yang bisa dikembangkan 
terutama bertaraf internasional.

Kesimpulan
Pada bagian akhir tulisan ini, 

penulis pada akhirnya dapat me-
narik suatu kesimpulan, sebagai 
berikut. :

(1). Pemerintah pada akhir ta-
hun telah memberikan peng-
hargaan terhadap beberapa    
pahlawan nasional,  yang 
dicantumkan di pecahan mata 
uang yang baru diterbitkan 
oleh pemerintah Republik 
Indonesia. Penghargaan itu 
merupakan apresiasi pemer-
intah terhadap mereka yang 
telah berjasa kepada bangsa 
dan negara ;

(2). Warga Bali, di samping mera-
sa bangga terhadap penghar-
gaan kepada para pahlawan 
nasional yang lahir di Bali dan 
beberapa unsur budaya Bali, 
ikut menghiasi keberagaman 
nKRI, namun Bali masih ban-
yak menghadapi tantangan, 
yang segera harus disikapi.

(3). Tantangan yang dihadapi 
Bali sekarang adalah untuk 
menumbuhkan daya saing 
untuk bisa tetap eksis di sec-
tor kepariwisataan. 7

 
“Astungkara” 
“Om kertowiyantu iswatah” ( 

semoga fikiran yang baik datang 
dari segala penjuru.

Mata uang kertas dan logam baru yang di terbitkan pemerintah tahun 2017.
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PEMERInTAH Kabupaten (Pemk-
ab) Karangasem mendapat 
penghargaan Pastika Parama, 

dalam rangka Implementasi Perda 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari 
Kementerian Kesehatan RI. Piagam 
ini merupakan salah satu kategori 
tertinggi Penghargaan Paramesti dari 
Kementerian Kesehatan RI.

Penghargaan tersebut diserah-
kan langsung oleh Menteri Kesehat-
an RI, Prof. Dr. dr. nila F. Moeleok, 
Sp.M(K) kepada Bupati  Karan-
gasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, 
dalam acara Pertemuan Aliansi 
Bupati /Wali Kota dan Pemberian 
Apresiasi dari Menteri Kesehatan 
bagi Pemerintah Daerah yang telah 
menerapkan Perda/Kebijakan lain 
dalam pengendal ian konsumsi 
hasil tembakau yang berlangsung 

di Aula Convention Center The 
Alana Hotel,  Jogyakarta, Rabu 
(12/7/2017).

Bupati Karangasem Mas Sumatri 
mengatakan, penghargaan tersebut 
merupakan sebuah pengakuan dari 
pemerintah, dalam hal ini Kement-
erian Kesehatan, terkait upaya dan 
langkah-langkah yang telah diambil 
oleh pemerintah daerah dan telah 
ikut menyukseskan pembangunan 
di bidang kesehatan.

“Pemerintah Kabupaten Karan-
gasem sangat peduli dengan ke-
sehatan masyarakat, khususnya 
dampak negatif yang disebabkan 
oleh asap rokok baik untuk perokok 
aktif maupun pasif,” ujarnya.

Bupati Sumatri berharap, peng-
hargaan tersebut bisa menjadi acuan 
bagi kinerja Pemkab Karangasem, 

agar pembangunan kesehatan, 
utamanya yang berkaitan dengan 
kawasan tanpa rokok maupun ke-
bijakan lain yang menunjang hidup 
sehat di Pemerintah Kabupaten 
Karangasem, ke depan lebih diting-
katkan lagi.

“Terima kasih saya ucapkan ke-
pada semua pihak yang telah ikut 
berpartisipasi dalam pelaksanaan 
Implementasi Perda nomor 1 Tahun 
2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR), sehingga Pemkab Karangas-
em bisa memperoleh penghargaan 
yang sangat membanggakan ini,” 
ungkap Mas Sumatri yang saat itu 
didampingi Staf Ahli Bupati Bidang 
SDM dr Priagung Duarsa, M.Repro 
dan Kepala Dinas Kesehatan dr Putra 
Partama. 7 (Humas Protokol Setda 
Kab. Karangasem)

Karangasem Raih 
Penghargaan Pastika Parama 
dari Kementerian Kesehatan
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BUPATI MAS SUMATRI TERIMA 
PENGHARGAAN BAGI SIMANTRI 
BERPRESTASI TK. PROv. BAlI TAHUN 2017
PEMERInTAH Kabupaten Karan-

gasem kembali terima penghar-
gaan, kali ini Penghargaan dan 

Hadiah diperoleh Gabungan Kelom-
pok Tani Sistem Pertanian Terinte-
grasi (Simantri) Mangku Kusuma Desa 
Menanga Kec. Rendang Karangasem 
berhasil memperoleh predikat juara 
I lomba Simantri Berprestasi Tingkat 
Provinsi Bali tahun 2017.

Pemberian Penghargaan dan 
Hadiah/bantuan berupa lima unit Mo-
bil Tanki Air  dengan kapasitas 4000 li-
ter untuk Simantri di Kab. Karangasem 
yang dialokasikan bagi 5 Gapoktan 
Simantri di 5 kecamatan, dengan 
catatan Simantri yang mendapat-
kan bantuan mobil Tanki tersebut 
wajib untuk melayani kebutuhan air 
bagi kelompok Simantri yang ada di 
wilayahnya. Hadiah/bantuan tersebut 
berasal dari Dana BKK Provinsi Bali 
itu diserahkan Wakil Gubernur Bali I 
Ketut Sudikerta yang diterima  lang-
sung Bupati Karangasem IGA Mas 
Sumatri, bertempat Di Gedung Dinas 
PertanianTanamanPangan, Hortikul-
tura dan Perkebunan Provinsi Bali, Jln. 
WR.Supratman Denpasar.

Kadis PTPHPPB Prov.Bali Ida Ba-
gus Wisnuardana dalam laporannya 
menyampaikan, sesuai arahan Guber-
nur agar terus mencari inovasi dalam 
kemajuan dan penyempurnaan Si-
mantri untuk mengatasi kendala dalam 
pelaksanaan simantri. Dan sampai akhir 
tahun 2017 sudah ada 700 unit Simantri 
yang tersebar diseluruh Bali. Inovasi 
tersebut perbaikan teknik pengolahan 
limbah Simantri agar lebih praktis dan 
berkualitas, mengasuransikan ternak 
Simantri, melengkapi instalasi biogas 
bekerjasama dengan  Fakultas Teknik 
univ. udayana.

Bupati Mas Sumatri diawal sam-
butannya memaparkan situasi terkini 
di Kab. Karangasem yakni semenjak 
Gunung Agung ditetapkannya status-
nya menjadi awas pada tanggal 22 
September 2017 yang lalu, masyarakat 
Karangasem sempat dilanda kepanikan 
yang luarbiasa. Pengungsian terjadi 
besar-besaran dan menyasar hampir 
seluruh wilayah di Prov. Bali, ”Ditengah 
kepanikan itu, banyak masyarakat  yang 
mengungsikan ternaknya kelokasi yang 
dianggap aman secara mandiri. namun 
tidak sedikit  pula yang terpaksa menjual 
ternaknya (khususnyasapi) dengan har-
ga yang rendah. Kami prihatin, kenapa 

orang tega mencari keuntungan diatas 
penderitaan orang lain,”ucapnya.

untuk mengantisipasi akan hal itu lan-
jut dikatakan Mas Sumatri,”Pemerintah 
telah membentuk Satgas Peternakan 
dan Kesehatan Hewan dalam rangka 
siaga erupsi gunung agung dengan 
tujuan untuk penangganan Evakuasi 
Ternak, ”Menurut laporan, sampai saa 
tini baru sekitar 4.841 ekor sapi, 509 ekor 
kambing, dan 196 ekor babi yang sudah 
di evakuasi dan di tempatkan di 43 titik 
penampungan yang tersebar di selu-
ruh Bali. Akan tetapi masih ada sekitar 
16.165 ekor sapi, 4.289 ekor kambing 
dan 2.362 ekor babi yang belum tere-
vakuasi karena berbagai kendala dianta-
ranya pemilik ternak merasa wilayahnya 
masih aman dan ada rasa kekhawatiran 
ternaknya tidak mendapatkan pakan 
ternak secara berkelanjutan.

Lewat kesempatan ini say ame-
nyampaikan terima kasih kepada kelom-
pok tani Mangku Kusuma, Desa Menan-
ga Kec. Rendang yang telah ditetapkan 
sebagai juara I dalam lomba Simatri 
Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017.”Saya 
sangat bangga karena ditengah anca-
man erupsi Gunung Agung, ternyata ke-
lompok tani di Kabupaten Karangasem 
masih mampu mewujudkan prestasi di 
tingkat Provinsi Bali,”ujar Mas Sumatri.

“ mudah-mudahan prestasi yang 
telah diraih dapat memotivasi ke-

lompok tani lain untuk lebih maju 
lagi,”imbuhnya

Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudik-
erta pada kesempatan itu mengatakan 
saya merasa gembira walaupan belum 
puas karena program simantri sebagai 
salah satu prioritas dalam meningkat-
kan kesejahteraan petani dan pengen-
tasan kemiskinan di Provinsi Bali telah 
berkembang dengan baik, sampai akhir 
tahun 2017 ini, telah terbentuk 701 unit 
simantri di seluruh kabupaten/kota 
seluruh bali

“Penilaian dan pemberian penghar-
gaan ini, hanyalah salah satu sarana 
untuk memotivasi Gapoktan Simantri 
dan masyarakat petani secara meny-
eluruh untuk meningkatkan semangat 
kerja dan bergotong royong,”ucapnya

“saya harapkan melalui penilaian 
secara berkelanjutan akan terdapat 
peningkatan kualitas pengelolaan 
yang meningkatkan hasil produksi dan 
akhirnya bermuara pada peningkatan 
kesejahteraan anggota, ”imbuhnya

Kita juga masih prihatin dengan 
kondisi Gunung Agug saat ini, ban-
yakSimantri yang ada di daerah rawan  
terancam keberadaannya, namun 
demikian kita memaklumi dan tetap 
akan mendorong simantri-simantri 
tersebut untuk maju lagi setelah 
situasi alam kondusif. 7 (Humas Pro-
tokolSetda Kab. Karangasem)
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PEMERInTAH Kabupaten 
Karangasem kembali 
mendapat penghargaan 

Adipura, yang merupakan 
penghargaan prestasi puncak 
berskala nasional dicapai berkat 
hasil kerja keras sebuah tim 
yang kompak, baik dijajaran 
Pemkab. Karangasem maupun 
berkat dukungan seluruh lapisan 
masyarakat Karangasem yang tidak 
pernah berhenti. Penghargaan 
diberikan atas kinerja kabupaten 
dan kota dalam pengelolaan 

lingkungan hidup perkotaan 2016-
2017.

Bersama 68 kabupaten/kota 
se-Indonesia. Kab. Karangasem 
terbilang sudah sepuluh kali sejak 
tahun 2007 s/d 2014 dilanjutkan 
tahun 2016 - 2017 meraih 
penghargaan Tropy Adipura (kota 
kecil terbersih se-Indonesia).

Sedangkantahun 2015 lalu 
Pemkab. Karangasem hanya bisa 
meraih Sertifikat Adipura. Akan 
tetapi Pemkab. Karangasem 
tetap terus berbenah sampai 

mendapatkan kembali Tropy 
Adipura di tahun 2017 ini.

Penerimaan Tropy Adipura 
tahun 2017 diserahkan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
RI Dr. Ir. Siti nurbaya Bakar, 
M.Sc diterima langsung Bupati 
Karangasem IGA Mas Sumatri, 
S.Sos.,MAP didampingi Kadis BLH 
I nyoman Tari, Kadis PuPR I Ketut 
SedanaMerta dan Kadis Perkim I 
Made Suama pada Malam Anugrah 
puncak acara Hari Lingkungan 
Hidup 2017 yang dibuka langsung 

KARANGASEM TERIMA 
TROPy ADIPURA 2017 

Mas Sumatri : Mari Ciptakan Lingkungan 
Yang Ramah Bagi Masyarakat
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Presiden Republik Indonesia, 
Bapak JokoWidodo yang dihadiri 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan RI, serta para 
Bupati dan Walikota penerima 
PialaAdipura, Sertifikat Adipura 
dan Plakat Adipura dari seluruh 
Indonesia, bertempat di Plaza 
Ir. Soedjono Soerjo Manggala 
Wanabakti, Jln. Jenderal GatotS 
ubroto, Jakarta Pusat.

Kadis Lingkungan Hidup 
Karangasem I nyoman Tari saat 
dihubungi usai penerimaan 
Tropy Adipura mengatakan, 
penghargaan Adipura 2017, bagi 

Kabupaten/Kota se-Indonesia 
dengan criteria Anugerah 
Adipura Kencana, Anugera 
Adipura, Sertifikat Adipura dan 
Plakat Adipura.

“Sedangkan peraih 
penghargaan Adipura dari 9 
Kabupaten/Kota se-Bali, untuk 
kategori kota besar diwakili kota 
Denpasar meraih Tropy Adipura. 
Sedangkan kabupaten lainnya 
yang masuk kategori kota 
kecil yakni, Kab. Karangasem, 

Tabanan dan Bangli yang meraih 
penghargaanTropyAdipura,”kat
anya.

nyoman Tari lanjut 
menyampaikan bahwa, 
penghargaan yang diberikan 
pemerintah pusat, merupakan 
bentuk apresiasi dan 
penghargaan kepada pemerintah 
dan seluruh masyarakat Kota 
Karangasem, atas kerja keras 
dan usaha dalam menjaga 
kebersihan lingkungan.

Hal senada pula disampaikan 
Bupati Karangasem saatdi 
konfirmasi usai penyerahan. 

Dengan rasa bangga Mas 
Sumatri mengatakan, 
penghargaan Tropy 
Adipura 2017 diperoleh 
Kabupaten Karangasem 
atas prestasinya 
menggabungkan unsure 
sosial dengan lingkungan 
untuk membentuk kota 
yang layak huni yang 
tercermin dari masyarakat 
kota yang peduli 
lingkungan.

Bupati Mas Sumatri 
pun member apresiasi 
atas kerja keras seluruh 
OPD jajaran Pemkab 
Karangasem serta 
komponen masyarakat 
Karangasem yang telah 
mendukung program 
pemerintah dalam hal 
menjaga kebersihan 
lingkungan.

Mas Sumatri juga 
berpesan untuk tetap 
bersyukur apapun 
bentuk penghargaan 
yang diberikan pusat 
pada pemerintah 
daerah,”Penghargaan itu 
adalah milik seluruh elemen 
masyarakat Karangasem, 
yang menjadi motivasi 
bagi kita semua, agar 
kedepan nanti pengelolaan 
lingkungan hidup di Kab.
Karangasem agar terus kita 
tingkatkan,”ucapnya.

Bupati wanita pertama di 
bumi lahar Karangasem itu 
kembali memaparkan bahwa, 
Kab. Karangasem sebelumnya 
telah berhasil memperoleh 
Tropy Adipura, dan sekali 
mendapatkan sertifikat Adipura 
pada tahun 2015 lalu karena 
perubahan kreteria penilaian. 
Menurut Mas Sumatri, Adipura 
itu diperoleh berkat partisifasi 
seluruh lapisan masyarakat 
Karangasem.

Dikatakan, Tropy Adipura 
kembali diperoleh berkat 
kebijakan dan program 
pembangunan yang 
berkelanjutan dari Pemkab.
Karangasem yang dituangkan 
dalam Perda no 17 tahun 
2016 tentang RDTR Kawasan 
Perkotaan Amlapura, serta Perda 
no 17 Tahun 2012-2032 tentang 
RTRW Kab. Karangasem.

”Pemkab.Karangasem 
kedepannya telah menyiapkan 
rencana aksi pemenuhan ruang 
terbuka hijau kota Amlapura 
dalam bentuk program Taman 
Revolusi Mental, ruang terbuka 
Publik Ramah Anak dan Lansia, 
ruang public terbuka ramah 
anak Ciung Wanara, penataan 
taman kota Subagan, penataan 
RTH di Jln. Diponogoro, 
penataan Taman Budaya 
Candra Bhuana, penataan 
taman kota di Jln Gajah Mada 
dan Jln Ksatrian Amlapura. 
Dengan pertimbangan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) di 
kawasan perkotaan Amlapura 
sebanyak 30%, dengan 
proporsi 20% public dan 10%  
privat,”jelasnya

Selain itu, dikatakan 
Mas Sumatri kembali, 
beberapa upaya Pemda untuk 
menciptakan lingkungan 
yang ramah bagi masyarakat 
disamping adanya kontribusi 
peran serta masyarakat juga 
bisa dilihat dari gerakan 
kebersihan yang dilakukan 
bersama dengan unsure 
masyarakat dan siswa. 
Pengolahan sampah menjadi 
biogas yang bisa dimanfaatkan, 
kegiatan membersihkan 
saluran irigasi oleh subak dan 
tenaga peduli lingkungan serta 
peningkatan peran masyarakat 
melalui sosialisasi sadar 
lingkungan.
“Pemkab. Karangasem juga 
menerapkan program kampong 
iklim, kampong organik, bantuan 
pohon dari pihak ketiga (CSR), 
sosialisasi, pengolahan sampah 
sistim terpilah dan terjadwal 
serta kegiatan pengendalian 
pencemaran air dan udara. 
Dan tidak kalah pentingnya 
yakni, pengurangan timbunan 
sampah kota Amlapura dengan 
pembentukan unit Bank 
Sampah, pengomposan, daur 
ulang termasuk pembangunan 
PLTS,”pungkasnya. 7 
(Humas Protokol Setda Kab.
Karangasem)
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SEJuMLAH prestasi bergengsi 
berhasil diraih Pemkab.Ka-
rangasem dibawah kepe-

mimpinan I Gusti Ayu Mas Sumatri 
dan I Wayan Artha Dipa dalam 
memimpin Bumi Lahar Karangasem 
sebagai Bupati dan Wakil Bupati di 
tahun 2017. Sukses itu merupakan 
hasil kerja keras sebuah Tim Work 
yang solid dan tidak kenal meny-
erah.Maka melalui komitmen dan 

kerja keras jajaran Pemerintah Kab. 
Karangasem dalam mengambil 
langkah-langkah serta upaya-upaya 
konkrit perbaikan dalam menin-
gkatkan kualitas kerja terkait pe-
nyusunan dan pengelolaan keuan-
gan daerah, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karangasem berhasil 
mempertahankan OpiniWajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas  Lapo-

ran Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) TahunAnggaran 2016.

Penilaian itu merupakan bentuk 
pertanggungjawaban kepada ma-
syarakat, dimana setiap Pemerintah 
Daerah (Pemda) harus melaporkan 
penggunaan dana dalam bentuk 
laporan keuangan yang tersusun 
dengan baik. Laporan keuangan 
tersebut akan diperiksa oleh BPK 
dan kemudian diberikan opini. 

KARANGASeM RAIH OPINI WTP DARI 
BPK RI DAN TeRIMA PeNGHARGAAN 
DARI KeMeNTeRIAN KeUANGAN RI
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Opini merupakan pernyataan professional 
pemeriksa mengenai kewajaran informasi 
keuangan dari Laporan Keuangan Pemerin-
tah Daerah.Opini yang diberikan adalah:  1) 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/unqualified 
Opinion 2) Wajar dengan pengecualian (WDP)/
Qualified Opinion 3) Tidak wajar/Adverse 
Opinion 4) Tidak memberikan pendapat/
Disclaimer Opinion. Dan setiap Pemda wajib 
mendapatkan Opini WTP.Opini WTP adalah 
instrument dalam pengambilan keputusan 
yang tepat sebagai bentuk akuntabilitasnya 
laporan keuangannya.

Piagam Penghargaan tersebut diserahkan 
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan 
Perwakilan Provinsi Bali Dedi Sopandi kepada 
Pemerintah Kabupaten Karangasem diterima 
langsung Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas 
Sumatri bersama Wabup Artha Dipa di Ruang 
Pertemuan Bupati Karangasem, Kamis (19/10).

Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri usai 
menerima penghargaan mengaku, keberhasi-
lan Pemkab. Karangasem meraih penghargaan 
WTP atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 
Anggaran 2016 tidak lepas dari dukungan 
seluruh pihak, termasuk seluruh OPD di Ja-
jaran Pemkab. Karangasem. Bupati pun men-
gungkapkan rasa syukur atas penghargaan 
tersebut.“Tentu ini patut disyukuri. Sebuah 
kebanggaan bagi daerah Karangasem karena 
menerima penghargaan dari Kementrian 
Keuangan RI,” ujarnya.

namun begitu Bupati juga menegaskan 
bahwa dengan diperolehnya penghargaan 
ini, wajib bagi Pemkab. Karangasem untuk 
mempertahankannya.”Dengan bekerja tetap 
berpegang teguh pada peraturan penyelen-
garaan tatakelola pemerintahan yang bersih, 
transparan dan akuntabel serta bermar-
tabat, niscaya penghargaan ini bisa kita 
pertahankan,”ucapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Mas Sumatri 
berterima kasih kepada semua teman-teman 
OPD karena atas jerih payahnya laporan 
keuangan Pemkab. Karangasem tetap pada 
peringkat sesuai yang diharapkan. Pihaknya 
juga berharap agar semua komponen ter-
masuk OPD harus terus bersama-sama me-
ningkatkan kualitas kerja untuk bisa terus 
mempertahankan penghargaan itu, karena 
mempertahankan Opini WTP tidak bisa hanya 
dibebankan kepada instansi tertentu saja tapi 
merupakan bagian dari tim work Pemkab. 
Karangasem.“Yang menjadi kunci sukses WTP 
adalah komitmen dan kerjasama,” tegasnya. 

Dalam kesempatan itu, Dedi Sopandi 
menyampaikan,: Kedatangan kami untuk 
penyampaikan penghargaan dari pemerin-
tah dalam hal ini Kementrian Keuangan RI 
kepada Pemerintah Kab. Karangasem karena 
laporan keuangan Pemkab. Karangasem tahun 
2016 mendapatkan Opini tertinggi dari BPK 
RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Opini WTP ini untuk Pemkab Karangasem 
didapat untuk yang keduakalinya, dan mudah-
mudahan Opini WTP ini bisa terus dapat 
dipertahankan,”ucapnya. 7 (HumasProtokol-
SetdaKab.Karangasem)

Kabupaten 
Karangasem menjadi 
satu-satunya 
Kabupaten di Bali 
yang mendapat 
penghargaan 
Apresiasi Penataan 
Kelembagaan dan 
Kepegawaian Tahun 
2017.

Penghargaan 
dan sertifikat 
diserahkan Dirjen 
Otonomi Daerah Dr. 
Soni Sumarsono 
mewakili Menteri 
Dalam negeri Tjahjo 
Kumolo kepada 
Bupati Karangasem 
I Gusti Ayu Mas 
Sumatri pada Malam 
Apresiasi Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah serangkaian 
Peringatan Hari 
Otonomi Daerah 
Ke-21 di Alun-alun 
Kabupaten Sidoarjo,  
Selasa (25/4/2017).

Bupati 
Karangasem 
kelahiran Sumatra 
ini menyatakan 
Karangasem 
mampu menyabet 
penghargaan 
Apresiasi Penataan 
Kelembagaan dan 
Kepegawaian Tahun 
2017, mengalahkan 
514 Kabupaten/Kota 
se Indonesia.

Karangasem 
mendapat 
penghargaan ini 
karena mampu 
memenuhi kriteria 
efisiensi struktur 
kelembagaan, 
kesesuaian 
nomenklatur 
dengan PP 18 2016, 
kecepatan dalam 

pengisian, ketepatan 
dalam batas waktu 
penyusunan Perda 
dan Perbup tentang 
Organisasi Perangkat 
Daerah.

Bupati Mas 
Sumatri berharap 
dengan diperolehnya 
prestasi ini,  maka 
seluruh OPD dapat 
semakin berkinerja 
dan meraih prestasi 
level nasional 
yang sama seperti 
ini. Sehingga bisa 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat, 
meningkatkan 
kualitas pelayanan 
publik, dan daya 
saing daerah sebagai 
wujud tanggung 
jawab pemerintah 
daerah dalam 
menjalankan hak dan 
kewajibannya

“Pertahankan 
semua prestasi 
yg telah diraih 
Karangasem,” 
tegasnya. 

Di Malam 
Apresiasi, 
penghargaan serupa 
juga diperoleh 
Kabupaten/Kota 
dan Provinsi lainnya 
seperti Provinsi 
Sulawesi Selatan,  
Kabupaten Demak 
dan Kabupaten Hulu 
Sungai utara. 

Turut 
mendampingi 
Bupati, Sekda 
Kab. Karangasem 
I Gede Adnya 
Mulyadi, Kabag 
Organisasi, Kassubag 
Protokol Setda Kab 
Karangasem dan staf 
teknis terkait. 7

Kabupaten Karangasem 
Terima Penghargaan Apresiasi 
Penataan Kelembagaan dan 
Kepegawaian dari Mendagri
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BuPATI Karangasem tinjau tem-
pat penampungan sapi milik 
warga pengungsi yang berasal 

dari Banjar Dinas Liligundi dan Desa 
Buanagiri Kec. Bebandem Karan-
gasem, di Banjar Dinas Samuh Desa 
Bugbug Karangasem Senin (16/10).

Sapi sebanyak 30 ekor itu di-
ungsikan warga pengungsi tanggap 
siaga erupsi Gunung Agung  yang 
mengungsi di Banjar Samuh Desa 
Bugbug Karangasem. Dan sapi-sapi 
tersebut ditempatkan dipenampungan 
di Tegalan seluas 1 hektar milik petani 
bapak Kondra warga desa setempat.

Kedatangan rombongan Bupati 
disambut Jenderal Manager  PT. 
Charoen PokPham Indonesia Peduli 
Siaga Gunung Agung Bapak Didik 

Wahyudianto, beserta jajaran, Camat 
Karangasem, Perbekel dan Perangkat 
Desa Bugbug, para Relawan Fakultas 
Peternakam udayana serta masyara-
kat pengungsi pemilik sapi.

JM. PT. Charoen Didik Wahyudi-
anto menyampaikan kegiatan penam-
pungan sapi milik para pengungsi 
ini bekerjasama antara Kementrian 
Pertanian QQ Dirjen Peternakan dan 
Kesehatan hewan bersama PT Cha-
roen PokPham Indonesia Peduli Siaga 
Gunung Agung untuk meringankan 
beban para pengungsi dengan mem-
bantu mencarikan tempat penampun-
gan ternak mereka juga memelihara 
dengan memberikan bantuan pakan

“Kami siap membantu warga 
pengungsi yang akan menitipkan ter-

naknya dipenampungan. Terkait pakan 
ternak, pada tanggal 27 September 
2017 lalu, PT Charoen yang beralamat 
di Jln Gatsu Timur Denpasar mem-
berikan bantuan pakan konsentrat 
sebanyak 50 ton, dan hari ini Senin, 
(16/10) memberikan bantuan pakan 
hijau sebanyak 33 ton yang diberikan 
pada semua pos penampungan sapi 
yang ada paska tanggap darurat ben-
cana,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Mas Su-
matri menyampaikan ucapan terima 
kasih atas bantuan yang diberikan 
PT Charoen yang bekerjasama den-
gan Kementrian RI,” Saya atas nama 
pribadi dan Pemerintah serta seluruh 
masyarakat Kab. Karangasem men-
gucapkan terima kasih kepada Bapak 

Mas sumatri Pantau 
tempat Penampungan 
Sapi di Samuh
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Manager serta PT Charoen yang telah 
peduli akan bencana yang masyarakat 
Karangasem alami.,” ucapnya.

Mas Sumatri pun memaparkan 
masyarakat Karangasem yang berjum-
lah 138 ribu jiwa menjadi pengungsi 
di 9 Kab/Kota di 412 titik. Akan tetapi 
persoalan Pemerintah saat ini terkait 
keberlangsungan logistik, pelayanan, 
kesehatan dan juga pendistribusikan 
logistik bagi mereka para pengungsi. 
namun sampai saat ini Pemerintah 
mampu menanggulangi akan hal 
itu dengan baik disamping itu, ada 
kekhawatiran dari masyarakat pen-
gungsi (KRB I, II, dan III) disamping 
penghasilan mereka nol, juga terkait 

ternak - ternak mereka yang nanti-
nya siapa yang akan memelihara dan 
memberi makan karena akan ditinggal 
mengungsi sedangkan kalau dijual 
harganya akan jatuh dibawah standar.

“Terkait akan semua itu, Pemkab. 
Karangasem tetap berkoordinasi 
dengan Pemprov.Bali, karena dalam 
situasi ini  merupakan permasalahan 
kita bersama, kami harapkan juga 
partisifasi seluruh elemen masyarakat 
untuk turut serta mencarikan jalan 
keluarnya,»ujarnya

“Kami bersyukur  terkait perma-
salahan sapi pengungsi sudah ada 
tempat penampungan. Terima kasih 
Saya ucapkan pada masyarakat serta 

Bapak Kondra dan PT Charoen yang 
telah membantu pemerintah mencari-
kan solusi atas permasalahan sapi-
sapi pengungsi,” katanya

“Saya selaku Bupati Karangasem 
menghimbau pada seluruh masyara-
kat Karangasem yang berada di 
KRB III, II dan I agar mengindahkan 
himbauan pemerintah untuk tetap 
tenang dan tinggal dulu dipengung-
sian. Khusus bagi pengungsi pemilik 
ternak, Saya harap ternaknya dibawa 
dan ditempatkan di pos penampungan 
sapi yang ditetapkan pemerintah agar 
masyarakat pengungsi  tenang dipen-
gungsian,” pungkasnya. 7 (Humas 
Protokol Setda Kab. Karangasem).

SEKTOR pertanian memiliki 
peran yang sangat strategis, 
khususnya dalam pemantapan 

ketahanan pangan, pengentasan 
kemiskinan, penciptaan lapangan 
kerja, dan pemerataan pendapatan. 
untuk itu, saya mengajak masyarakat 
Karangasem, khususnya generasi muda 
untuk bangga jadi petani.

Demikian diungkapkan Bupati Ka-
rangasem I Gusti Mas Sumatri saat 
membuka Festival Subak Karangasem 
(FSK), di Lapangan Mamed Desa Sindu-
wati Kecamatan Sidemen, Karangasem.

Bupati Mas Sumatri berharap, 
festival ini akan meningkatkan minat 
masyarakat dan generasi muda di 
Karangasem untuk menjadi petani. 
Kurangnya minat generasi muda untuk 
menggeluti usaha di sektor pertanian, 

karena terkesan kumuh atau kotor 
serta dianggap kurang menjanjikan 
dibandingkan dengan bekerja di sector 
jasa lainnya. “Mari kita bangga menjadi 
petani”.  Walaupun didominasi lahan 
kering, Karangasem memiliki potensi 
yang luar biasa di bidang pertanian. 
Tercatat ada 127.578 ekor sapi Bali yang 
merupakan populasi terbesar di Bali, 
ada 8 juta lebih pohon salak berbagai 
jenis dengan ikon salak gula pasir, ada 
1,2 juta lebih pohon mente dan berbagai 
jenis komoditi pertanian lainnya.

Karangasem juga menyimpan po-
tensi agrowisata yang salah satunya 
ada di Kecamatan Sidemen. “Semua 
potensi itu belum tergarap secara 
optimal. Dengan diadakannya FSK ini 
saya berharap Subak sebagai warisan 
budaya dunia tetap lestari, dan penge-

tahuan serta ketrampilan petani dalam 
penerapan teknologi pertanian di Kabu-
paten Karangasem dapat di tingkatkan”.

Sementara itu, Kadis Pertanian Ka-
rangasem I Wayan Supandhi menjelas-
kan, FSK 2017 ini bertujuan untuk 
melestarikan subak sebagai warisan 
budaya, dan menginisiasi tumbuhnya 
sinergi Pertanian dengan Pariwisata, 
serta mengedukasi petani dan masyara-
kat dalam penerapan teknologi perta-
nian. Selain itu, festival ini diharapkan 
juga dapat mempromosikan hasil-hasil 
pertanian dan menumbuhkan ekonomi 
kreatif yang berbasis pertanian.

Dalam FSK yang mengambil tema 
“Wasana Kerthaning Gumi” ini dilak-
sanakan berbagai kegiatan, diantaranya 
gelar teknologi pertanian, bursa hasil 
pertanian, Field Trip, demo alat mesin 
pertanian, forum petani muda, temu 
usaha, gathering pariwisata pertanian, 
berbagai lomba hasil pertanian dan 
parade budaya.

Festival Subak Karangasem kali 
ini diikuti pula oleh unsur perwakilan 
subak dan subak abian se-Kabupaten 
Karangasem, Kelompok Tani nelayan 
Andalan (KTnA), Kelompok Wanita Tani 
(KWT), para pelaku usaha dan produsen 
sarana produksi pertanian serta pihak 
terkait lainnya. Ditampilkan pula parade 
budaya dan pameran hasil pertanian 
dari seluruh kecamatan di Kabupaten 
Karangasem. 7  (Humas Protokol 
Setda Kab. Karangasem)

Festival Subak Karangasem 2017 

BUPATI MAS SUMATRI 
AJAK MASYARAKAT UNTUK 
BANGGA JADI PETANI
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PERTAnIAn

KEPALA Dinas Pertanian Kabu-
paten Karangasem, I Wayan 
Supandhi membuka temu in-

formasi dan teknologi tingkat keca-
matan di Kecamatan Karangasem 
(14/03/2017). Pertemuan ini meru-
pakan pertemuan ke enam, yang 
sebelumnya telah dilaksanakan di lima 
kecamatan di Kabupaten Karangasem. 

Pertemuan diikuti oleh 30 orang 
Petugas Pertanian di tingkat ke-
camatan yang terdiri dari Kepala 
uPTD Pertanian, Penyuluh Pertanian, 
Petugas POPT, Petugas Kesehatan 
Hewan, Staf dan Penyuluh Swadaya. 
Tujuan dari temu informasi dan 
teknologi ini adalah untuk menin-
gkatkan pengetahuan Petugas Per-
tanian  masing-masing kecamatan, 
selain itu juga untuk mempercepat 
penyebaran  inovasi dan teknologi 
pertanian dari peneliti ke petugas. 
Adanya OPD baru di Kabupaten 
Karangasem, yaitu bergabungnya  

Dinas Peternakan, Dinas Perkebu-
nan dan Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan menjadi satu Dinas yaitu 
Dinas Pertanian, maka di perlukan 
pertemuan-pertemuan untuk me-
ningkatkan pengetahuan petugas, 
sehingga dapat memberikan pelay-
anan yang lebih baik kepada pelaku 
utama maupun pelaku usaha.

“Pertemuan ini penting untuk 
dilaksanakan, sebab dengan adanya 
OPD baru yaitu Dinas Pertanian, 
kemampuan petugaspun beragam 
dengan keahlian yang berbeda-
beda. untuk itu  perlu dilakuakn 
temu informasi teknologi maupun 
pelatihan-pelatihan lain agar Petu-
gas yang dulunya bertugas di Dinas 
Peternakan dapat mengetahui infor-
masi dan teknologi tentang tanaman 
pangan dan tanaman perkebunan, 
begitu juga sebaliknya” ujar Kadis 
Pertanian Karangasem dalam acara 
pembukaan temu informasi dan 

teknologi di Kecamatan Karangasem.
Dalam pertemuan ini disampai-

kan beberapa materi tentang tana-
man pangan, tanaman perkebunan 
dan peternakan dengan narasum-
ber berasal dari tim kabupaten 
dan tim provinsi. Tim kabupaten 
terdiri dari Penyuluh Pertanian Ka-
bupaten Karangasem, sedangkan 
tim provinsi berasal dari Peneliti 
dan Penyuluh BPTP Bali yang mem-
bidanggi. Peserta sangat antusias 
mengikuti pertemuan yang berlang-
sung selama delapan jam pelajaran. 
Banyak peserta yang bertanya saat 
Ibu Delly (peneliti dari BPTP Bali) 
menyampaikan materi tentang hama 
dan penyakit tanaman cabai.

Kedepan diharapkan Temu In-
formasi dan Teknologi ini dapat 
dilaksanakan di setiap tingkatan 
mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat 
Kecamatan dan tingkat Desa. 7 Eka/
PPL Kab. Karangasem

Kadis Pertanian Buka Temu 
Informasi dan Teknologi Pertanian 
di Kecamatan Karangasem
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SEBAnYAK 30 orang anggota 
KTnA se Kabupaten Karan-
gasem ikuti Bimbingan Teknis 

(Bimtek) di P4S Br. Dinas Palak, 
Desa Besakih, Kecamatan Rendang, 
Kabupaten Karangasem. Bimtek  ini 
diselenggarakan oleh Dinas Pertanian 
Kabupaten Karangasem dengan tu-
juan mematangkan persiapan peserta 
PEnAS XV KTnA tahun 2017 yang 
akan diselenggarakan di Aceh pada 
tanggal  6 s.d 11 Mei 2017. 

Bimtek dilaksanakan selama dua 
hari mulai tanggal 16 s.d 17 Maret 
2017. Hari pertama disampaikan 
beberapa teori antara lain kebijakan 
umum pembangunan pertanian, jarin-
gan informasi anggribisnis, teknologi 
pengolahan kopi, budidaya tanaman 
anggrek dan teknis budidaya itik. Hari 
kedua dilaksanakan praktek antara lain 
praktek mengeluarkan bibit anggrek 
dari botol, praktek pengolahan kopi 
dan praktek penentuan jenis kelamin 
anak itik.

Kepala Seksi Pem-
bibitan 

dan 
Produksi  Peter-

nakan Dinas Pertanian Kabupaten Ka-
rangasem, I Wayan Degdeg memandu 
jalannya praktek penentuan jenis 

kelamin anak itik. Menurut 
Degdeg ada tiga cara 
sederhana untuk dapat 
mengetahui jenis kela-
min anak iti yaitu me-
lalui HBV (Hand sexing, 
Bend sexing dan Voice 
sexing). Hand sexing 
adalah cara menen-
tukan jenis kelamin 
itik dengan meme-
gang dan melihat 
bagian anus/dubur/
kloaka. Pegang itik 
dengan tangan 
kiri, punggung ke 
arah bawah serta 
tangan kanan 
membuka du-
bur. Jika ada 
tonjolan runc-
ing warna putih 

seperti akar kecambah maka 
itu jantan, sedangkan apabila tidak 
ada maka betina. Bend sexing adalah 
cara membedakan kelamin itik dengan 
melihat gerak-gerik itik. Apabila jantan 
kepala lebih besar, badan lebih besar, 

warna bulu gelap, gerakan lebih ten-
ang, bulu kepala kasar panjang, paruh 
runcing gelap melengkung, sedangkan 
yang betina kebalikannya. Voice sex-
ing adalah cara menentukan itik jantan 
betina dengan mendengar suaranya. 
Pegang itik dan tekan bagian pangkal 
leher di dekat tembolok. Jika suara 
serak maka jantan dan jika melengking 
nyaring berarti betina.

Selama dua hari pelaksanaan Bim-
tek peserta sangat antusias mengikuti 
kegiatan, di setiap materi selalu ada 
diskusi yang hangat mengenai materi 
yang disampaikan. “Saya senang dan 
antusias mengikuti bimtek ini, bimtek 
ini sangat bermanfaat guna mening-
katkan pengetahuan dan keterampi-
lan kita” ungkap salah satu peserta, 
Budiarta(52) yang berasal dari Dusun 
Tanah Ampo, Kecamatan Manggis.

Dengan adanya Bimtek ini diharap-
kan 30 orang peserta PEnAS XV Aceh 
yang berasal dari Kabupaten Karangas-
em semakin bertambah pengetahuan 
dan keterampilannya sehingga benar-
benar siap untuk mengikuti kegiatan 
Penas. 7 Eka/PPL Kab. Karangasem

KTNA Karangasem Ikuti 
Bimtek Persiapan PENAS XV 2017
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DROnE, salah satu inovasi 
teknologi teranyar saat ini yang 
sering disebut sebagai pesawat 

uAV atau unmanned Aerial Vehicle 
merupakan pesawat tanpa awak yang 
dikendalikan dari jarak jauh. Drone 
terbuat dari bahan komposit ringan 
untuk mengurangi berat badan dan 
meningkatkan kemampuan manuver 
yang memungkinkan drone untuk 
terbang mencapai ketinggian tertentu. 

Terkait bencana erupsi Gunung 
Agung, drone milik tim Departemen 
Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, uni-
versitas Gadjah Mada (uGM), Buffalo  
FX-79, berhasil memetakan wilayah di 
sekitar lereng Gunung Agung. Buffalo 
FX-79 berhasil mendapatkan ratusan 
foto kawah yang akan menjadi ref-
erensi penting bagi Badan nasional 
Penanggulangan Bencana (BnPB). 

Drone tipe Bufallo FX-79 ini adalah 
karya anak bangsa yang dirancang 
sejak tahun 2009 dan masih terus 
dikembangkan risetnya dan pengem-
bangannya. Pertama kali di terbang-
kan pada tahun 2010 saat Gunung 

Merapi mengalami erupsi dimana 
momen langka itu dimanfaatkan tim 
uAV uGM untuk uji coba. Dua minggu 
setelah letusan, tim memotret lereng 
Gung Merapi pasca letusan dan berha-
sil memetakan jalur lahar namun saat 
itu drone masih dikendalikan manual 
sehingga pilot harus melihat ke mana 
drone terbang sementara jangkauan 
pilot sangat terbatas. 

Kemudian pada tahun 2012, tim 
uAV uGM menggunakan sistem sky 
walker sehingga drone bisa lebih jauh 
terbang dan arahnya bisa ditentukan. 
Pilot juga cukup memantau perger-
akan drone dari jarak jauh melalui 
layar dan rancangan bentuk Buffalo 
FX-79 mulai didapat. 

Meski drone dirancang sendiri, 
bahan-bahan bodi seperti spion, roda 
maupun sparepart lainnya didatang-
kan dari luar negeri seperti Hongkong 
dan Tiongkok. Hal ini dikarenaka untuk 
mencapai fungsi maksimal, antara 
bodi dan prosesor pesawat harus 
cocok sehingga butuh waktu lama 
untuk menganalisis sparepart yang 

akan digunakan. 
Sampai sekarang Buffalo FX-79 

menggunakan sistem elektrik batu 
baterai. Sistem tersebut dipilih karena 
karena berpengaruh terhadap getaran 
di udara menjadi tidak keras. Jika 
menggunakan mesin berbahan bakar 
minyak guncangan yang dihasilkan 
keras, sehingga efek kamera bisa blur. 
namun, kelemahan dari penggunaan 
baterai elektrik berpengaruh terhadap 
masa terbang yang hanya bisa hingga 
30 menit.

Saat menuju puncak Gunung 
Agung, baterai Buffalo FX-79 dimodifi-
kasi berbentuk pararel. Hasilnya, drone 
bisa terbang hingga 1,5 jam sampai ket-
inggian 4.000 meter dari total ketinggian 
Gunung Agung yang mencapai 3.142 
meter di atas permukaan laut. 

Tidak banyak drone yang mampu 
terbang hingga ketinggian di atas 
3.000 meter maka dari itu kita layak 
untuk mengapresiasi produk nasi-
onal ini yang berhasil terbang hingga 
ketinggian 4.000 meter di atas kawah 
Gunung Agung. 7

Buffalo FX-79, Drone Anak Negeri 
yang Sukses Petakan Gunung Agung
Oleh: leoni Wahyu Saputri, S.Kom
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BuPATI Karangasem IGA Mas 
Sumatri sangat mengapresiasi 
semangat gotong royong para 

pengungsi korban erupsi Gunung 
Agung. Apalagi kondisi Gunung 
Agung semakin hari semakin men-
galami peningkatan aktivitas dengan 
turunya abu vulkanik yang membuat 
warga di Kawasan Rawan Bencana 
(KRB) III yang beradius 6-7,5 Kilo-
meter  dengan perluasan sektoral 10 
kilometer dari kawah Gunung Agung 
harus mengungsi. Hal itu dikatakan 
bupati IGA Mas Sumatri seusai me-
mantau kondisi para pengungsi di 
uPTD Pertanian, Kecamatan Ren-
dang, Karangasem, pada  Minggu 
(26/11/2017). 

Bupati IGA Mas Sumatri meman-
tau satu persatu tenda-tenda yang 
dibangun warga secara swadaya. 
Sedikitnya warga dari 11 dusun dari 
Desa Besakih ini menempati uPT 
Dinas Pertanian yang memiliki daya 
tampung sekitar 5.000 jiwa. Warga 
mulai membangun tenda dengan 
mempergunakan bambu secara 
swadaya. Salah seorang pengungsi, I 
Made Sada asal banjar Besakih Kawan 
memgatakan, sebelumnya ia dan ke-

luarganya mengungsi di GOR Bangli 
namun sempat kembali pulang saat 
status gunung turun. Tetapi, sejak dua 
hari lalu gunung agung yang semakin 
meningkat membuatnya kembali 
mengungsi. “Sekarang dapat tempat 
saja sudah bersukur, walau harus 
membuat secara swadaya,” ujar Sada. 

Sada yang mengungsi bersama 5 
jiwa ini mengatakan, tidak saja dirinya 
yang membangun tenda pengungsian 
secara swadaya namun juga di ikuti 
oleh warga lainya. Mereka memban-
gun pos pengungsian agar lebih nya-
man. “Tinggal sekarang menunggu 
atapnya saja,” ujar warga lainya, 
nengah nuadi. 

nuada juga mengatakan, sejak be-
berapa waktu lalu hujan abu vulkanik 
sudah turun. Disamping abu vulkanik 
juga tercium bau belerang yang san-
gat menyengat. “Kalau baunya sangat 
menyengat, kalau di luar lama pasti 
perih matanya,” ujar warga asal Dusun 
Keladian, Desa Besakih. 

Sementara, Bupati Karangasem 
IGA Mas Sumatri yang langsung 
meninjau ke pos uPT Dinas Perta-
nian mengaku sangat mengapresiasi 
masyarakat yang sudah bergotong 

royong dalam membangun posko 
pengungsian. Pihaknya mengatakan, 
pengungsi juga mesti di berdayakan. 
“Ini harus menjadi contoh bagi pen-
gungsi lainya,” ujar IGA Mas Sumatri. 

Bupati mengatakan, dalam kondisi 
seperti ini masyarakat pengungsi tidak 
bisa hanya menunggu dari pemerin-
tah. Karena sebut Bupati, pemerintah 
juga harus memikirkan puluhan 
ribu pengungsi termasuk kesiapan 
logistiknya. Setidaknya, dengan ke-
mandirian pengungsi bisa membantu 
meringankan pemerintah. “Ini yang 
kita harapkan, membangun secara 
swadaya dan bergotong royong,” 
ujar bupati. 

Semangat gotong royong kata 
Bupati, harus tetap dikedepankan. 
Apalagi, semua orang belum bisa 
mengetahui sampai kapan bencana ini 
akan berlangsung. Pemerintah sudah 
mempersiapkan lokasi titik pengung-
sian. Bupati juga mengharapkan, para 
pengungsi agar tinggal secara berke-
lompok dari masing-masing banjar 
untuk memudahkan pendataan. “Satu 
banjar menempati satu lokasi, ini juga 
akan memudahkan pemerintah dalam 
pendataan,” ujarnya lagi. 7 (Budiasa)

Bupati IGA Mas Sumatri Apresiasi 
Pengungsi Mandiri Bangun tenda Pengungsian 
SECARA GotonG RoYonG
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FESTIvAl PESONA 
TIRTAGANGGA 2017

FESTIVAL Pesona Tirtagangga kem-
bali digelar Pemerintah Kabupaten 
Karangasem di tahun 2017. Dengan 

tidak mengenal lelah Pemkab. Karan-
gasem terus berupaya untuk menarik 
kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ka-
rangasem, salah satunya adalah dengan 
melaksanakan berbagai event promosi 
pariwisata yang dilaksanakan dengan 
melibatkan seluruh komponen masyara-
kat dan pelaku pariwisata di Karangasem.

Event yang didukung Kementerian 
Pariwisata RI itu bertujuan pula sebagai 
upaya pengembangan pariwisata bu-
daya Karangasem pada umumnya dan 
masyarakat Abang pada khususnya yang 
nantinya dapat mendukukung Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD), karena Kabupaten 
Karangasem kaya akan potensi seni dan 
budaya yang berkembang pada kehidu-
pan sosial masyarakatnya. untuk itulah 
dalam upaya menumbuhkan kecintaan 
dan rasa memiliki masyarakat terhadap 
Kab. Karangasem melalui penggalian 
dan pelestarian bentuk seni budaya dan 

promosi potensi pariwisata tersebut 
Pemerintah Kabupaten Karangasem me-
lalui Dinas Pariwisata menggelar Festival 
Pesona Tirtagangga 2017 yang dibuka 
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangas-
em I Gede Adnya Mulyadi, bertempat di 
Wantilan Taman Tirtagangga, Desa Ababi 
Kec. Abang Karangasem, Kamis (24/8).

Pembukaan Festival ditandai dengan 
pemukulan Tambur yang diawali dengan 
parade Gebogan dari PKK Desa Ababi, 
Fashion Jegeg Bagus Karangasem 2017 
dan tari pembuka Tari Puspa Redaya serta 
penyerahan buku Taman Tirtagangga 
kepada Kementrian Pariwisata RI. Festival 
dihadiri pula Kepala Bidang Promosi Pari-
wisata Buatan Kementrian Pariwisata RI 
Ibu Gayatri beserta Tim, Forkopimda, Para 
Staf Ahli, Para Asisten, Dinas Pariwisata 
Prov. Bali, Dinas Pariwisata Kabupaten/
Kota se-Bali, Kepala OPD dilingkungan 
Pemkab.Karangasem, Para Camat, Lurah 
dan Perbekel, Ketua BPC PHRI Karangas-
em, Ketua IHGMA Chapter Karangasem, 
Ketua DPD KnPI Karangasem, Bendesa 

Adat di Wilayah Abang, Bendesa Adat 
Peladung dan Temega, Seniman dan Bu-
dayawan serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu Ketua Panitia 
Kapala Dinas Pariwisata I Wayan Astika 
menyampaikan, penyelenggaraan Festi-
val Pesona Tirtagangga merupakan salah 
satu bentuk dukungan terhadap program 
Pesona Indonesia dan merupakan salah 
satu upaya mewujudkan Karangasen The 
Spirit of Bali. Event ini dikemas dalam 
bentu pesta rakyat yang melibatkan 
masyarakat Abang dan sekitarnya serta 
pelaku pariwisata.”Pelaksanaan event 
ini bertujuan untuk membangkitkan ka-
wasan wisata dan cinta alam khususnya 
wisata budaya, disamping mengingatkan 
kembali bahwa Tirtagangga sebagai 
daerah tujuan wisata yang bersejarah 
serta untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan menarik kunjungan 
wisatawan ke Kab. Karangasem melalui 
pagelaran dan lomba,”ujarnya.

A s t i k a  k e m b a l i 
menyampaikan,“Disamping memperke-
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nalkan seni dan budaya yang ada di 
Kec. Abang pada khususnya, event ini 
nantinya akan sekaligus memperkenal-
kan salah satu Obyek Daya Tarik Wisata 
(ODTW) Taman Tirtagangga itu sendiri 
serta membangkitkan industri kreatif 
masyarakat Karangasem melalui ajang 
pameran industri kecil sebagai pendu-
kung event ini,”ujarnya

“Festival Pesona Tirtagangga dilak-
sanakan selama 3 hari dari tanggal 24 
s/d 26 Agustus 2017 berlangsung di Ta-
man Tirtangga yang akan dimeriahkan 
berbagai atraksi maupun pertunjukan 
seni khas Karangasem melalui pameran 
uMKM dan kuliner Kec. Abang dan per-
lombaan mewarnai tingkat TK dn SD den-
gan tema Karangasem The Spirit of Bali, 
lomba Guiding khusus Destinasi Wisata 
Taman Tirtagangga, lomba Merancang 
Disain Sketsa Souvenir yang mendukung 
Karangasem The Spirit of Bali, Parade 
Gebogan dan Parade Bleganjur, Pameran 
Potensi Kec. Abang, Parade Kesenian Pa-
meran Poto yang nantinya akan dijual dan 
hasilnya sebagian akan didonasikan untuk 

berbagai kegiatan sosial di Karangasem,” 
imbuh Astika.

Sementara itu Bupati Karangasem 
dalam sambutan yang disampaikan Sek-
dakab. Karangasem I Gede Adnya Muly-
adi mengatakan, Kabupaten Karangasem 
memiliki keragaman potensi seni budaya, 
tradisi dan adat istiadat yang berkembang 
pada komunitas masyarakatnya dan 
kekayaan budaya menjadi salah satu 
potensi yang menarik untuk ditawarkan 
Kab. Karangasem pada wisatawan den-
gan menampilkan berbagai keunikan 
kesenian, warisan budaya dan pening-
galan sejarah yang tidak dimiliki daerah 
lain,”Bentuk keragaman seni budaya itu 
perlu untuk terus digali, dikembangkan 
dan dilestarikan untuk menghindari dari 
kepunahan seiring dengan perkemban-
gan jaman. Dipilihnya Taman Tirtagangga 
sebagai ajang Festival karena Tirtagangga 
merupakan salah satu ODTW unggulan 
yang dimiliki Karangasem disamping erat 
kaitannya dengan sejarah Kerajaan Ka-
rangasem pada masa lampau,”katanya.

Dikatakan Tirtagangga dikenal den-

gan sumber mata airnya yang dijadikan 
sumber kehidupan untuk kesukertaan 
jagat, dimana kata “tirta” bermakna air 
suci,”Festival Pesona Tirtagangga itu akan 
menjadi event untuk memperkenalkan 
budaya Karangasem sekaligus ajang pro-
mosi obyek wisata,”ujar Adnya Mulyadi.

Adnya Mulyadi pun berharap event 
itu akan memberikan dampak positif 
terhadap pembangunan industri pari-
wisata berbasis budaya, di Kab.Karan-
gasem karena pariwisata dan budaya 
merupakan satu kesatuan yang saling 
mendukung,”Pemkab.Karangasem akan 
terus memberikan perhatian serius dalam 
membangkitkan pembangunan kepari-
wisataan di Karangasem. Karena bidang 
pariwisata salah satu sumber devisa dae-
rah dalam meningkatkan PAD. untuk itu 
saya mengharapkan kepada seluruh kom-
ponen pariwisata supaya secara berkelan-
jutan membantu program pemerintah 
dalam mengembangkan prospek pari-
wisata yang mengedepankan pelestarian 
nilai budaya,”pungkasnya. 7 (Humas 
Protokol Setda Kab.Karangasem).

PEMERInTAH Kabupaten Karangas-
em benar-benar bertekad meman-
jakan masyarakat Karangasem di 

Hari Jadi Kotanya. Dalam rangka HuT 
Kota Amlapura ke-377, puluhan stand 
Kuliner khas Karangasem disediakan 
khusus untuk acara makan gratis ber-
sama masyarakat, Kamis (22/6/2017) di 
Stadion Amlapura.  

Tak tanggung-tanggung. Dalam 
acara bertajuk puncak HuT Kota, Bupati 
Karangasem mewajibkan seluruh OPD 
untuk ikut mengawasi dan memastikan 
44 ribu porsi makanan tersaji dari jam 10 
pagi hingga malam hari. menyediakan 
masing-masing 3 menu berbeda. 

Tersedia menu blayag, nasi be guling, 
bakso khusus umat muslim  dan lain-lain 
yang akan memanjakan lidah seluruh 
masyarakat secara gratis.

“Karena saya ingin, hari jadi Kota 
Amlapura ini benar-benar menjadi per-
ayaan milik masyarakat Karangasem. 
Masyarakat kita manjakan dengan makan 
gratis. Agar masyarakat dapat menikmati 
makanan berdampingan rukun dalam 
kebersamaan sambil menikmati hiburan 
rakyat,” kata Bupati Mas Sumatri. 

Ketua Panitia Perayaan HuT Kota 
Amlapura ke 377 dalam wawancaranya 
mengatakan, terselenggaranya acara 
makan gratis ini berkat partisipasi para 
donatur. untuk itu, Adnya Mulyadi selaku 
Ketua Panitia mewakili seluruh masyara-
kat mengucapkan terimakasih kepada 
puluhan pengusaha, BuMn, OPD para 
tokoh dan masyarakat umum yang telah 

memberikan kontribusi modal, material 
serta mental. 

“Pesta ini dari kita untuk kita.  Jadi ada 
48 stand yang telah kami siapkan. Masing-
masing stand menyediakan 1000 porsi 
sampai malam, “ imbuhnya. 

Dalam pembukaan acara makan 
gratis bagi masyarakat ditampilkan 
hiburan pentas musik tradisional khas 
Karangasem dari Sekaa Penting Merdu 
Komala dan joget Karangasem, dilan-
jutkan penyerahan secara simbolis 100 
paket sembako oleh Bupati Karangasem 
didampingi Wakil Bupati Karangasem, 
Pemuka Tokoh Karangasem I Gusti 
Made Tusan serta Sekda Adnya Mulyadi 
untuk  100 KK gepeng dihadapan Kepala 
Desa Tianyar,  Pasrisak. 

Sebelumnya,  telah dilaksanakan Apel 
bersama memperingati HuT Kota Am-
lapura yang diikuti oleh seluruh lapisan 

masyarakat serta dihadiri oleh Walikota 
Denpasar,  Bupati Bangli dan Bupati Se-
luruh Kabupaten di Bali yang diwakili oleh 
para staf Ahli dan Asisten. Dalam acara 
tambahan Apel bersama juga digelar 
Konfigurasi Kolaborasi Marching Band 
dan Gong siswa siwi SMPn 1 Amlapura 
dengan SMPn 5 Amlapura diikuti oleh 
1000 penari membentuk formasi tagline 
Karangasem The Spirit of Bali. Puncak 
HuT Kota Amlapura juga akan dilanjut-
kan pada malam resepsi yang akan diisi 
berbagai hiburan rakyat, pemotongan 
tumpeng, pembagian hadiah dalam 
lomba-lomba menyambut HuT Kota 
Amlapura,  pembagian KTP elektronik 
untuk pelajar,  pembagian bantuan modal 
kepada lembaga tradisional, penampilan 
Lawak Celekontong Mas serta Lolot 
Band. 7 (Humas Protokol Setda Kab.
Karangasem)

Meriahkan HUT Kota Amlapura, 
Pemkab Sediakan Stand Makanan Gratis
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DALAM upaya memperkenalkan 
berbagai potensi wisata kepada 
dunia, Kabupaten Karangasem 

melalui Dinas Pariwisata Kabupaten 
Karangasem mengikuti Table Top 
nusa Penida Travel Mart 2017, di 
Museum I AM Bali, Monumen Bajra 
Sandi, Denpasar. Menariknya, Bupati 
Karangasem IGA Mas Sumatri, dalam 
kesempatan tersebut, mempresen-
tasikan langsung seluruh potensi 
pariwisata, seni dan budaya dengan 
keindahan alam yang dimiliki Kabu-
paten Karangasem, dengan tagline 
“Karangasem the Spirit of Bali”.

Mas Sumatri dalam presentasinya 
mengatakan, Karangasem memiliki 
beraneka ragam seni, budaya dan 
tempat wisata yang telah dikenal oleh 
dunia. “Kami memiliki Pura Besakih, 
Gunung Agung, Taman ujung, Tirta 
Gangga, pemandangan bawah laut 

yang indah untuk diving dan snorkling 
serta potensi wisata lainnya yang san-
gat menarik untuk dikunjungi”, jelas-
nya. Dikatakannya, semua potensi 
wisata tersebut tersebar di delapan 
kecamatan yang ada di Kabupaten 
yang terletak paling timur Pulau Bali.

Mas Sumatri menambahkan, 
Karangasem saat ini menitikberatkan 
pariwisata spiritual berbasis desa 
adat dan kearifan lokal. “Keberadaan 
Pura Besakih yang berada di Kaki 
Gunung Agung, Pura Andakasa, Pura 
Lempuyang pula ada di Karangasem, 
semua itu  menjadikan Karangasem 
adalah sebagai Hulunya  atau Kepal-
anya Pulau Bali,  sehingga menjadikan 
Kabupaten Karangasem sebagai Spirit 
of Bali”, terang Bupati. 

Lanjut dikatakan, dari Karangasem 
The Spirit of Bali, dengan tanah suci-
nya di Pura Besakih menyebabkan 

sejumlah fibrasi positif yang nantinya 
akan menjadi daya tarik Kabupaten 
Karangasem,”Jadi tidak akan lengkap 
kalau umat Hindu pada khususnya 
dan non Hindu pada umumnya kalau 
tidak berkunjung ke Karangasem,”kata 
Bupati

Mas Sumatri kembali menutur-
kan, secara menyeluruh  Kab. Karan-
gasem terdiri dari 8 Kecamatan 75 
Desa dan 3 Kelurahan serta 190 Desa 
Adat. Masing-masing kecamatan di 
Kab. Karangasem memiliki potensi  
khas, dari tagline “Karangasem The 
Spirit of Bali” memunculkan fibrasi  
pengembangan pariwisata  berbasis 
desa adat, salah satunya  pengem-
bangan taman Tuhan di kaki Gunung 
Agung yang terletak di Kecamatan 
Rendang yang merupakan juga 
tempat  Pura terbesar Pura Besakih. 
Dibalik kebesaran dan Tanah Suci 

Bupati  Mas Sumatri Presentasikan 
“karangasem the Spirit of Bali”
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DALAM rangka Penyusunan 
Kajian Strategi Pengem-
bangan Potensi Sumber-

daya unggulan Daerah, Bappelit-
bangda Kabupaten Karangasem 
menyelenggarakan Seminar Desti-
nation Branding yang dibuka lang-
sung Bupati Karangasem I Gusti 
Ayu Mas Sumatri, didampingi 
Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa, 
Forkopimda Karangasem, yang 

dihadiri pula Sekda Karangasem I 
Gede Adnya Mulyadi beserta para 
pimpinan OPD, Senin (12/6) di 
Wantilan Kantor Bupati setempat.

Bupati Mas Sumatri dalam 
sambutannya mengungkapkan, 
bahwa potensi fisik yang dimiliki 
Karangasem berupa daerah pe-
gunungan sampai daerah pesisir 
pantai memberi keragamanan 
potensi alam yang dapat dikem-

bangkan, luas wilayah dengan 
ketersediaan lahan-lahan mem-
beri peluang untuk dimanfaatkan 
secara optimal. Potensi non-fisik 
berupa sistem religi, sosial dan 
kegiatan budaya masyarakat yang 
beragam adalah potensi besar 
bagi Karangasem untuk dikem-
bangkan sebagai sebuah atraksi 
kearifan lokal. 

“Inilah jati diri kita yang harus 

di Pura Besakih  ternyata menye-
barkan fibrasi  yang luar biasa yakni 
sejumlah bunga menarik dan unik 
yang hanya bisa tumbuh di bebuki-
tan tandus. Bunga itu adalah bunga 
Kasna, bunga yang disebut bunga 
Abadi,”Taman Tuhan ini adalah 
anugerah, selain bunga Abadi, juga 
tumbuh bunga Gumitir,”jelasnya.

“Itu baru potensi satu kecamatan 
saja, belum lagi kecamatan lainnya 
seperti, Kecamatan Selat yang memi-
liki emas hitam, batu cadas hasil dari 
muntahan Gunung Agung yang bisa 
dimanfaatkan oleh warganya untuk 
menghasilkan yang memiliki nilai 

spiritual tinggi. Kec. Sidemen dengan  
kerajinan tradisional warisan leluhur, 
Kain Tenun Endek dan Songket. Ke-
camatan Manggis dengan Pelabuhan 
Rakyatnya. Kecamatan Karangasem  
ada Taman ujung, Tirta Gangga 
dan kawasan Candidasa, Kecamata 
Abang  dan Kec. Kubu dengan pan-
orama bawah lautnya untuk diving 
dan snorkling serta di Kec. Kubu  
ada Buah Mete dengan berbagai 
olahannya dan Kec. Bebandem 
sebagai agro wisata perkebunan 
Salak yang buahnya akan menjadi 
salah satu maskot Karangasem juga 
akan didaftarkan ke  FAO sebagai 

salah satu buah Warisan Budaya 
Dunia,”paparnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Mas 
Sumatri mengajak semua peserta 
yang hadir untuk berkunjung dan 
melihat potensi Karangasem secara 
langsung. “Saya mengundang para 
peserta semua pada bulan Mei men-
datang untuk bisa bersama-sama 
berkunjung ke Kabupaten Karangas-
em, dimana kami akan mengadakan 
acara seperti ini untuk lebih mem-
perkenalkan lebih dekat kekayaan 
alam dan potensi wisata yang kami 
miliki”, tandasnya. 7 (Humas Proto-
kol Setda Kab.Karangasem)

Karangasem Kembangkan Potensi 
Sumber Daya Unggulan Daerah 
Melalui Destination Branding
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Bupati Mas Sumatri Apresiasi 
Karangasem Travel Mart, 

Event Kenalkan Pariwisata Daerah

kita gaungkan. Demikian juga 
halnya jati diri masing- masing 
wilayah kecamatan perlu diban-
gun dan diperkuat Potensi yang 
demikian besar memberi peluang 
untuk dikembangkan dalam rang-
ka pelestarian potensi alam, pen-
guatan aspek sosial-budaya dan 
manfaat ekonomi yang bertujuan 
untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang berujung pada 
meningkatnya kualitas hidup”, 
tegas Bupati.

Mas Sumatri berharap semi-
nar ini dapat memetakan potensi 
daerah Kabupaten Karangasem 
dari segi kewilayahan, segi kondisi 
internal dan eksternal, kondisi 
stakeholder pesaing dan pelang-
gan, kondisi isu dan tren serta 
kondisi gagasan pengembangan 
potensi destinasi.

Sementara itu, Kepala Bappe-
litbangda Kabupaten Karangasem 
I Made Sujana Erawan dalam 
laporannya menjelaskan, tujuan 
dari Seminar/Pembahasan Lapo-
ran Pendahuluan Penyusunan 
Kajian Strategi Pengembangan 
Potensi Sumberdaya unggulan 
Daerah melalui Destination Brand-
ing di Kabupaten Karangasem 
adalah menggali potensi dan 
meningkatkan potensi berdasar-
kan prioritas dan kesesuaiannya 
dengan rencana strategis untuk 
daerah mewujudkan pembangu-
nan berkelanjutan.

Seminar bertema “Strategi 
Pengembangan Potensi Sumber 
Daya unggulan Daerah melalui 
Destination Branding Kabupaten 
Karangasem” ini diikuti oleh ber-
bagai Stakeholder yang meli-

puti DPRD, Majelis Desa Pakra-
man,  Asisten, Staf-Ahli, Tim Ahli, 
Organisasi Perangkat Daerah, In-
stansi Vertikal, Perguruan Tinggi, 
LSM, Organisasi Wanita, Organ-
isasi Pemuda, Organisasi Profesi, 
Perwakilan Perbekel, Sekolah dan 
lainnya.

Seminar yang digelar serang-
kaian perayaan HuT Kota Am-
lapura ke-377 ini menghadirkan 
narasumber, diantaranya Asisten 
Deputi Bidang Bisnis dan Pemer-
intahan  Kementerian Pariwisata 
RI Tazbir, Kepala BPS Kabupaten 
Karangasem Anak Agung nyoman 
Rai, pakar di bidang bisnis Arief Bu-
diman yang dipandu oleh Ida Bagus 
Agung Gunastawa selaku Pengu-
rus Pusat Persatuan Perusahaan 
Periklanan Indonesia. 7 (Humas 
Protokol Setda Kab.Karangasem)
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Kabupaten Karangasem memiliki 
peninggalan sejarah dan kekay-
aan budaya yang agung, yang 

salah satunya terdapat di Kawasan ta-
man Soekasada ujung dan sekitarnya. 
terletak di Desa tumbu, Kecamatan 
Karangasem, berjarak 5 Km dari pusat 
Kota, 15 km dari Kawasan Candidasa 
dan 60 Km dari Kota Denpasar. Lokasi 
yang strategis ini menjadi pilihan di-
gelarnya acara Karangasem travel 
Mart. Mendapat apresiasi penuh dari 
bupati Karangasem I Gusti ayu Mas 
Sumatri, Ia berharap event ini bisa jadi 
moment memperkenalkan pariwisata 
yang ada di Kabupaten Karangasem.

Kepala Dinas pariwisata Kabupaten 
Karangasem I Wayan astika menyam-
paikan, Karangasem travel Mart di-
laksanakan sebagai salah satu bentuk 
dukungan terhadap program pesona 
Indonesia dan merupakan salah satu 
upaya untuk mewujudkan Karangasem 
‘the Spirit of bali’. “event ini merupakan 
kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku 
pariwisata didukung oleh pemerintah 
Kabupaten Karangasem melalui Dinas 
pariwisata dan OpD terkait bersama 

Kementerian pariwisata Republik Indo-
nesia,” jelas astika dalam acara welcome 
dinner pembukaan Karangasem travel 
Mart, Kamis (14/9) di taman Soekasada 
ujung.

astika menambahkan, dengan 
mengundang serta mempertemukan 80 
buyer (pembeli) yang terdiri dari 40 buy-
er lokal dan 40 buyer asing dari 5 negara 
asia dengan seller (penjual), pemerintah 
daerah bertujuan memperkenalkan Ka-
rangasem sebagai tujuan wisata sporty 
tourism (wisata olahraga) ,membang-
kitkan wawasan wisata dan cinta alam, 
khususnya wisata budaya. Memperke-
nalkan potensi wisata di Karangasem 
yang juga kaya dengan berbagai hasil 
alam, kerajinan, potensi seni tradisional 
dan Kreatif. “event ini juga bertujuan 
mengingatkan taman Soekasada 
ujung sebagai tujuan wisata yang 
bersejarah,” ungkapnya.

bupati Karangasem I Gusti ayu 
Mas Sumatri dalam kesempatannya 
mengucapkan selamat datang kepada 
seluruh pelaku usaha bisnis dari selu-
ruh Indonesia dan 5 negara asia yang 
akan mengikuti event ini. Saat ini Ka-

bupaten Karangasem menempatkan 
sektor pariwisata sebagai penggerak 
pembangunan ekonomi. Sehubun-
gan dengan hal tersebut, Kabupaten 
Karangasem melaksanakan berbagai 
upaya untuk memperkenalkan berb-
agai potensi pariwisata yang dimiliki 
kepada dunia. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah melalui pelaksanaan 
berbagai event kepariwisataan. Seperti 
Festival Karangasem, Festival pesona 
tirtagangga, Festival pesona tulamben, 
Festival Subak dan event Karangasem 
travel Mart.

Mas Sumatri menyatakan, dalam 
upaya memperkenalkan potensi Ka-
bupaten Karangasem , tidak mungkin 
jika pemerintah Daerah bekerja sendiri. 
Dibutuhkan peran aktif dan dukungan 
masyarakat serta stakeholder untuk 
melakukan pembangunan di sektornya. 
“untuk itu, kami membuka pintu den-
gan lebar kepada pihak manapun yang 
memiliki tujuan baik untuk memperke-
nalkan potensi Kabupaten kepada 
dunia, dengan tujuan mensejahterakan 
masyarakat Karangasem,” ucapnya.

Sementara itu Ketua pHRI bpD 
provinsi bali Dr.Ir.tjok. Oka artha 
ardhana Sukawati, M.Si dalam sam-
butannya yang diwakili oleh Ib. purwa 
Sidemen Direktur eksekutif perhim-
punan hotel dan restoran indonesia 
mengatakan sebuah kehormatan bagi 
pHRI bpD prov. bali karena dipercaya 
sebagai mitra dalam acara bergengsi ini, 
sebagai asosiasi yang mewadahi pemilik 
hotel dan restoran, pHRI provinsi bali 
memberikan dukungan atas penyeleng-
garaannya acara Karangasem travel 
Mart 2017 sebagai wujud partisipasi 
dan kontribusi nyata kami bagi pem-
bangunan pariwisata di bali, khususnya 
di Kabupaten Karangasem.

“Karangasen travel mart merupakan 
representasi keseriusan para pelaku in-
dustri pariwisata dalam memenuhi target 
pariwisata ditahun 2019”, imbuhnya.

acara ini diharapkan dapat men-
jadi momentum strategis bertemunya 
para pemilik jasa akomodasi hotel dan 
restoran, stakeholder industri pariwisata, 
praktisi pariwisata,masyarakat dan wisa-
tawan dalam upaya mengenalkan po-
tensi wisata di Kabupaten Karangasem.

Karangasem travelt Mart dilak-
sanakan pada tanggal 14 sampai 
dengan 17 September 2017, dengan 
pusat event di taman Soekasada ujung. 
pembukaan dilaksanakan 14 Septem-
ber 2017. tanggal 15 September 2017 
dilaksanakan kegiatan business to 
business, 16 September 2017 tour bagi 
80 buyer dan juga akan ditampilkan pa-
meran potensi Kabupaten Karangasem, 
kuliner dan hiburan bagi masyarakat 
pada jam 19.00 Wita. tanghal 17 Sep-
tember 2017 dilaksanakan kegiatan 
half marathon, Karangasem bike dan 
kegiatan tambahan berupa Zumba dan 
Yoga. 7 (Humas Protokol Setda Kab. 
Karangasem)
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PENGHORMATAN KEPADA IBU
Oleh Dr. I Wayan Darma, M.Si

BEBERAPA waktu yang lalu 
diberitakan di media massa 
bahwa ada seorang Ibu yang 

tega menyiksa  bahkan membunuh 
anak kandungnya. Begitu kejamnya 
bahkan lebih kejam dari seekor bina-
tang. Sekejam-kejamnya binatang, 
tidak ada yang sampai membunuh 
anak kandungnya sendiri. Tetapi 
itu sifatnya kasuistis, dari  puluhan 
juta Ibu  ada satu atau dua yang 
demikian, itu wajar.  Kenapa Ibu itu 
bisa kalap sedemikian ? Bisa jadi Ibu 
yang seperti itu sedang mengalami 
gangguan psikologis karena tekanan  
masalah ekonomi, masalah keluarga 
atau rendahnya  pemahaman ajaran 
agama yang dianut. Atau lebih berat 
lagi, bisa jadi karena   menderita 
kelainan jiwa. Disinilah pentingnya 
seorang Ibu sekaligus sebagai istri, 
perlu ada suami yang mendampingi 
dengan penuh perhatian, penuh ka-
sih sayang dan penuh kemesraan; 
sehingga keluarga yang demikian 
dapat membentuk keluarga yang 
sukina bhavantu (bahagia dan se-
jahtra).

Seorang Ibu sekaligus sebagai 
seorang istri sudah pasti seorang 
wanita atau perempuan. Kata perem-
puan memiliki makna yang sangat 
luhur yang berasal dari kata empu 
yang berarti mengasuh, membimb-
ing, mengarahkan, mengayomi  dan 
menjadi sandaran dalam keluarga. 
Seorang Ibu dalam setiap rumah 

tangga sesungguhnya memiliki 
peran yang sangat strategis. Bahkan 
memiliki multi peran yakni : sebagai 
istri yang selalu setia mendamping 
suami;  sebagai Ibu bagi anak-
anaknya;  sebagai sang Yajamana 
& sang Serati;  dan sebagai pencari 
nafkah tambahan dalam keluarga.

Sebagai seorang istri,  dia adalah 
perempuan yang harus setia ke-
pada suami, melayani suami den-
gan penuh ketulusan, penuh kasih 
sayang dan penuh kemesraan. Dia 
selalu berusaha untuk menjaga 
kesucian dirinya maupun kesucian 
dan keutuhan  rumah tangganya. 
Dalam kitab Manu Smerti I I .67 
disebutkan : “Bagi wanita, upacara 
perkawinan dinyatakan Samskara 
menurut Weda, yang nilainya sama 
dengan upacara upanayana, me-
layani suami sama dengan berdiam 
di asrama Guru, dan melaksanakan 
kewajiban rumah tangga sama den-
gan pemujaan sehari-hari pada api 
suci”. Melayani suami sama dengan 
berdiam di asrama guru, artinya 
seorang istri di rumah suami selalu 
taat dengan aturan-aturan, selalu 
menjaga kehormatan, disiplin, patuh 
serta menjaga kesetiaan pada suami 
dan keluarganya, laksana seorang 
Sisya menjaga kehormatan Guru. 
Sebaliknya istri di rumah suami, 
hendaknya selalu mendapat kasih 
sayang, kehormatan, kehangatan 
dan cinta yang tulus dari suami, dari 

anak-anaknya maupun dari keluarga 
suaminya.

Kedudukan istri dalam rumah 
tangga akan semakin mulia ketika 
telah lahir putra dan putri dalam 
keluarga tersebut. Mulai saat itu ada 
sebutan mulia nan indah ditelinga 
yang dirasakan yakni Ibu.  Memang 
naluri seorang wanita yang paling 
utama adalah ingin menjadi seorang 
Ibu. untuk itulah seorang wanita 
yang telah berumah tangga akan 
selalu mendambakan keturunan/ 
putra atau putri. Sebab dengan 
melahirkan putra-putri, itu berarti 
kodrat dan naluri wanita yang utama 
sudah terwujud. Kodrat wanita untuk 
melahirkan dan menyusui tak dapat 
digantikan oleh seorang pria. Disitu-
lah uniknya kaum wanita. Dalam hal 
ini, wanita memiliki kelebihan dari 
pria. Wanita bisa mengalami haid, 
bisa mengandung, melahirkan dan 
menyusui. Wanita yang menyusui, 
air susunya bukan  semata-mata  
sebagai makanan yang bergizi bagi 
anak, tetapi juga sebagai sarana 
penyalur rasa kasih sayang. Wanita 
yang merasakan kelebihannya itu 
akan  memperoleh kebahagian dan 
kepuasan batin tersendiri. 

Melahirkan  putra putri yang 
utama adalah salah satu tujuan dari 
pawiwahan / perkawinan.  Di dalam 
Manu Smerti IX.27 tersirat bahwa 
: “Kelahiran daripada anak-anak, 
memelihara mereka yang lahir dan 
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terselenggaranya kehidupan sehari-
hari dari keluarga, semua itu wani-
talah yang melaksanakan”. Dapat 
dikatakan bahwa wanita di dalam 
keluarga merupakan cahaya kelu-
arga itu sendiri (the ligh of the fam-
ily) atau merupakan cahaya rumah 
(the ligh of the house). Wanita, Ibu 
atau anak-anak perempuan di dalam 
rumah tangga adalah insan terkasih 
yang penuh dengan nuansa cinta, 
penuh kemuliaan dan penghor-
matan. Lebih lanjut Manu Smerti 
III.56 menyebutkan,  “Dimana wanita 
dihormati, disana Dewa merasa 
senang; Tetapi dimana mereka tidak 
dihormati, maka tidak ada upacara 
suci apapun yang akan berpahala”. 
Jadi pada diri Ibu atau pada anak-
anak perempuanlah letak kemuliaan 
sebuah keluarga. Dan pada mereka 
juga keharuman nama baik keluarga 
akan melekat.

Kehormatan dan keluhuran wani-
ta atau perempuan  sangat dijunjung 
tinggi dalam agama Hindu.  Bagi 
penganut Hindu yang betul-betul 
memahami ajaran agamanya, akan 
menempatkan perempuan sejajar 
dengan pria. Kesetaraan pria dan 
perempuan sesungguhnya  telah 
ada sejak jaman dahulu. Hal itu 
dapat dilihat melalui konsepsi Dewa 
dan Saktinya, seperti halnya Dewa 
Brahma dengan saktinya Dewi Saras-
wati, Dewa Wisnu dengan Dewi Sri 
atau Dewa narayana dengan Dewi 
Lakshmi, begitu pula Dewa Siwa 
dengan saktinya Dewi Parwati yang 
kemudian menjadi konsepsi Lingga-
Yoni sebagai lambang kesuburan. 
Konsep Dewa-Dewi, Lingga-Yoni, 
Semara–Ratih dan seterusnya selalu 
berpasangan, sejak zaman Weda, za-
man Purana,  Itihasa bahkan sampai 
sekarang selalu berpasang-pasan-
gan, saling mendukung dan saling 
menguatkan. Pada saat sekarang 
juga demikian,  bila ada pria sukses 
pasti ada wanita hebat di belakang 
kesuksesannya itu.

Peran Ibu yang tidak kalah pent-
ingnya adalah sebagai Sang Yaja-
mana dan Serati dalam keluarga, 
atau sebagai penyelenggara upa-
cara-upacara keagamaan  sekaligus 
sebagai tukang banten didalam 
rumah tangga.  Prihal ini secara 
tersirat di dalam Manu Smerti IX 
28 disebutkan : “ Melahirkan ketu-
runan, terselenggaranya upacara 
keagamaan, pelayanan yang setia, 
hubungan sanggama yang memberi 
kenikmatan tertinggi dan mencapai 
pahala di Surga bagi leluhur, ter-
gantung pada istri sendiri“. Begitu 
mulianya kedudukan seorang Ibu /
istri, bukan saja sebagai pendamp-

ing suami yang setia, tetapi dia juga 
sebagai penyelenggara upacara 
keagamaan  yang sangat penting di 
rumah tangga. Wanita yang mengerti 
akan hal ini, akan kelihatan begitu 
semangat dan sibuk  menyambut 
datangnya hari-hari suci keagamaan 
seperti hari raya Galungan, Kunin-
gan, Tawur Kesanga, Purnama, hari 
Saraswati dan sebagainya.

Peran Ibu yang tidak kalah pent-
ing muncul belakangan adalah 
sebagai pencari nafkah tambahan. 
Pada umumnya yang mencari nafkah 
dalam keluarga adalah suami. Tetapi 
karena perkembangan dan tuntu-
tan akan kesetaraan gender, maka 
seorang istri juga ikut bekerja men-
cari nafkah.  Sekalipun  itu hanya 
bersifat tambahan, atau semata-ma-
ta untuk melaksanakan profesinya/
berkarier; namun seorang Ibu/istri 
harus tetap dapat melaksanakan 
tugas utamanya yakni sebagai Ibu 
rumah tangga.  Di dalam Manu 
Smerti Adyaya IX. 11 disebutkasn : 
“Hendaknya suami mempekerjakan 
istrinya didalam pengumpulan dan 
penggunaan dana, didalam meme-
lihara segala sesuatu hendaknya 
tetap bersih, demikian pula halnya 
didalam melakukan kewajiban-
kewajiban keagamaan, menyediakan 
santapan suami maupun menjaga 
peralatan rumah tangga”. Jadi harus 
ada keseimbangan dan pintar-pintar 
mengatur waktu antara kerja dengan 
kewajiban sebagai istri atau sebagai 
Ibu rumah tangga. Ibu yang bekarier 
seperti itu juga terinspirasi dari  etos 
kerja Hindu Karmayoga Marga, yang 
memaknai  bahwa kerja adalah suatu 
kewajiban dan kebutuhan, kerja 
adalah suatu persembahan atau 
yajña. 

Sedemikian luhur dan komplek-
snya peran seorang Ibu di dalam 
keluarga. Maka dari itu penghor-
matan kepada Ibu didalam sastra 
Hindu sangat tepat. Ibu  dan ten-
tunya juga Ayah  dianggap sebagai 
perwujudan Dewa,  seperti halnya 
yang termuat di dalam Taittriya 
upanisad I.11 : “Matdevo bhava 
pitdevo bhava, cryadevo bhava 
atithidevo bhava” (Seorang Ibu 
adalah Dewa, seorang Ayah adalah 
Dewa, seorang Guru adalah Dewa 
dan seorang Tamu pun  adalah 
Dewa). Pengertian Dewa adalah 
sinar suci dari Ida Sang Hyang Wi-
dhi. Jadi jelaslah bahwa Ibu adalah 
cahaya keluarga yang memberikan 
sinar keteduhan dalam keluarga. 
Begitu pula Ayah, seorang tamu 
dan lebih-lebih lagi Guru adalah 
cahaya dalam kehidupan ini yang 
memberi penerangan melalui sinar 

pengetahuan yang dimiliki.
Seorang istri adalah seorang 

perempuan yang merupakan belahan 
jiwa dari suaminya, sehingga men-
jadi suami-istri laksana dua badan 
dalam satu jiwa. Mereka berdua 
terikat dalam sebuah lembaga yang 
suci yang disebut perkawinan yang 
memiliki tujuan yang sangat luhur 
dan sakral. Prihal tujuan perkawinan 
secara  tersirat disebutkan di dalam 
Manawadharmasastra / Manu Smerti 
(Adyaya III.2, V.4 dan IX.1) yakni 
untuk mewujudkan tiga hal yaitu : 
1) Dharmasampatti merupakan ke-
wajiban dalam melaksanakan  ajaran  
agama  termasuk  juga pelaksanaan  
upacara  yajña  di dalamnya;  2) 
Praja  yaitu melanjutkan keturunan/ 
melahirkan putra putri yang utama 
yang nantinya mampu mengangkat 
derajat keluarga; dan 3) Rati yaitu 
suami istri secara sah dapat melaku-
kan hubungan sanggama /menikmati 
kepuasan seksual, dan juga melaku-
kan kewajiban lainnya dalam kehidu-
pan ini. Itulah tujuan hidup berumah 
tangga sebagai suami istri yang 
dilandasi cinta kasih dan didahului 
dengan upacara wiwaha samskara 
atau upacara perkawinan.

untuk dapat mewujudkan se-
buah rumah tangga yang harmo-
nis, bahagia dan sejahtra (sukina 
bhavantu) maka suami istri harus 
saling pengertian. Ibu/istri harus 
selalu memiliki wajah indah dan 
berseri. Sebagaimana Manu Smerti 
III. 61-62 menyebutkan : Bila istri 
tidak memiliki wajah berseri, ia 
tidak akan menarik suaminya, jika 
istri tidak mempunyai daya tarik 
untuk suaminya,  maka tidak ada 
anak yang akan lahir.  untuk itu  
seorang  Ibu/istri harus mampu 
memancarkan inner beauty atau 
kecant ikan dar i  dalam melalui 
pancaran wajah. Bila istri meman-
carkan wajah keindahan suluruh 
rumah akan bercahaya, tetapi jika ia 
kurang berwajah cantik semuanya 
akan kelihatan suram. 

Maka dari itu sudah sewajarnya 
seorang istri selalu tampil cantik. 
Dan suami istri harus selalu saling 
mencintai dengan tulus; Ingatlah 
ucapan seorang Sufi dari Timur 
Tengah Kahlil Gibran : Ketika cinta 
memanggilmu ikutlah bersamanya, 
sekalipun jalan yang akan kalian 
tempuh terjal dan berliku; Apabila 
sayap-sayap cinta merengkuhmu, 
pasrah dan menyerahlah, sekalipun  
pedang yang tersembunyi di balik 
sayap cinta suatu saat melukaimu. 
Demikianlah seharusnya ketulusan 
cinta  seorang Ibu /istri kepada suami 
dan keluarganya.***
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BERAnDA

“Anak-anakku,” ujar Dewi Kunti ke-
mudian dengan pasti, “Dewi Drupadi 
harus kalian nikahi bersama.”

Kelima Pandawa menuruti yang 
diucapkan oleh Dewi Kunti tersebut. 
Sedang Drupadi, tidak berani menolak.

Peristiwa yang terukir dalam buku 
Drupadi karya Seno Gumira Aji Darma 
itu, membuat saya tercengang. Ter-
cengang, bukan disebabkan fenomena 
poliandris sudah ada sejak beratus-
ratus abad silam. Bukan pula dikare-
nakan oleh keberanian seorang ibu 
yang dengan tegar menitahkan kelima 
putranya agar bersama-sama menikahi 
seorang putri. Juga, bukan disebabkan, 
Pandawa yang kelimanya lelaki tanpa 
berani menolak menerima dinikahkan 
dengan seorang perempuan.

Yang membuat saya tercengang, ide 
pengarang memasukkan hal menge-
jutkan ini ke dalam cerita Mahabharata 
yang dikarangnya. Ketercengangan ini 
menyebabkan rangkaian pertanyaan 
muncul sambung-menyambung di 
benak saya. Bagaimana awalnya sam-
pai ide ini muncul? Kemunculan ide ini, 
apakah saat mengarang atau jauh sebe-
lumnya sudah dipersiapkan? Mengapa 
ide ini dimasukkan ke dalam ceritanya?

Yang membuat saya makin tercen-
gang, pengarang cerita ini menunjuk-
kan: ide besar sesungguhnya sudah 
ada sejak dulu. Bukan sekadar ide besar 
terbatas pada gagasan. Tetapi ide besar 
yang terejawantah ke dalam cerita. Dan 
pengakuan terhadap ide besar ini tidak 
temporal. Tetapi sampai ke masa jauh 
sesudahnya.

Selain ide besar, ide memasukkan 
fenomena Drupadi ini ide orisinal. Bu-
kan sekadar ide orisinal yang usianya 
tak lama. Tetapi, ide orisinal, dari masa 
ke masa dan dari zaman ke zaman tidak 
lekang. Tidak lekang oleh kemunculan 
ide-ide orisinal lainnya. Bisa dikatakan 
ide yang abadi keberadaannya. Pe-
nyebabnya, tak lain, ide ini adalah 
fenomena yang belum pernah ada 
pada masanya. Pengarang menjadikan 
ada. Ada di dalam cerita, karena ide ini 
unik dank has, tentu para pembacanya 
terpikat untuk membaca. Keterpikatan 
ini terus berkembang dan meluas serta 
menyebar kemana-mana. Penyebaran 
ini tidak terbatas di satu tempat. Tetapi 
ke seantero dunia ini. Dan berlanjut 
tanpa pernah mengalami keterputusan.

Keberlanjutan penyebarannya ber-
langsung hingga kini. Keberlanjutan 
penyebarannya tidak melalui media 
buku atau media massa saja. namun 
juga melalui media elektronik. Dan yang 

mengetahui semakin banyak.
Bila kemudian, fenomena Drupadi 

ini menimbulkan berbagai tanggapan, 
ini merupakan bukti konkret. Bukti 
konkret, ide orisinal tidak menutup 
kemungkinan menyebabkan terjadinya 
percaturan dan polemic yang dihiasi 
adu argument yang mantap dan bernas.

Bahkan tidak menutup kemung-
kinan, dari percaturan dan polemic 
itu lahir gagasan baru. Gagasan baru 
yang memperluas makna dan hakekat 
ide orisinal itu. Pun tidak menutup 
kemungkinan, percaturan dan polemic 
itu melahirkan ide baru. Ide yang meru-
pakan perluasan makna dan hakekat 
ide orisinal itu. Bila ide orisinal itu 
diumpamakan konteks yang dijadikan 
teks, maka ide baru yang terlahir dari 
ide orisinal itu adalah konteks yang 
terlahir dari teks. Terlahir setelah melalui 
pembahasan dan perumusan matang. 
Tidak menutup kemungkinan konteks 
ini lahir lagi menjadi teks.

Yang terurai di atas membuktikan, 
ide orisinal yang dilahirkan individu 
sebagai makhluk individual bisa saja 
mengembang menjadi ide universal. 
Sebab ide tersebut beranjak dari fenom-
ena kehidupan manusia. Kehidupan 
manusia adalah milik sosok di samping 

sebagai makhluk pribadi juga sebagai 
makhluk sosial. Makhluk sosial adalah 
bagian dari makhluk universal. Maka, 
bisa disimpulkan, makhluk sosial adalah 
makhluk universal juga. Kesimpulan ini 
bisa dijadikan titik tolak menyatakan, 
sekali lagi, ide orisinal yang dilahirkan 
sosok individual bisa saja mengembang 
menjadi ide universal.

Bagaimana bila ide orisinal yang di-
tuangkan ke dalam cerita belum pernah 
ada atau tak ada terlihat dalam kehidu-
pan nyata? Tidakkah ide orisinal ini ditu-
lis sebagai tindakan untuk menunjukkan 
pengarangnya tampil beda?

Justru ide orisinal ini menunjukkan, 
yang belum ada atau tak ada terlihat 
dalam kehidupan bukan bararti perihal 
yang tak pernah ada. Sesungguhnya 
perihal yang tersembunyi di dasar lubuk 
kehidupan. Yang suatu saat, bila sudah 
saatnya, akan hinggap di benak ses-
eorang yang kreatif untuk diejawantah-
kan ke dalam sebuah bentuk kreativitas 
yang tertulis.

Ide orisinal ini, sekaligus menunjuk-
kan, tak ada yang tak mungkin dalam 
kehidupan manusia. Juga menunjuk-
kan, kehidupan manusia sesungguhnya 
serba mungkin dan penuh kemungki-
nan yang tak terbayangkan. 7

DRUPADI
IDk Raka kusuma
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